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Eurostat: Λόγω Covid-19
μειώθηκε το προσδόκιμο
ζωής στους Ευρωπαίους
Μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής σε
πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε.,
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat,
με την πανδημία της νόσου
Covid-19 να συμβάλλει καθοριστικά στην τάση αυτή. Ειδικότερα, μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας, το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε
μέσα σ' ένα χρόνο, από το 2019 έως το 2020, στη
συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της
ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην
Ισπανία (- 1,6 έτη σε σύγκριση με το 2019) και τη
Βουλγαρία (-1,5 έτη). Ακολουθούν η Λιθουανία, η
Πολωνία και η Ρουμανία, με τους πολίτες των
τριών χωρών να ζουν λιγότερο κατά 1,4 χρόνια απ'
ό,τι το 2019. Στην Αγγλία, το προσδόκιμο ζωής
μειώθηκε κατά 1,1 χρόνια ενώ σε Ολλανδία, Γαλλία
και Αυστραλία κατά 0,7 έτη, όπως αναφέρει
δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily
Mail». Στην περίπτωση της Ελλάδας, το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά έξι μήνες ενώ στην Κύπρο
δεν παρουσιάζεται κάποια μεταβολή, όπως και
στη Λετονία.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
«Πράσινο φως»
στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των παιδιών
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
αποφάνθηκε ότι ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός είναι «αναγκαίος σε
μία δημοκρατική κοινωνία». Η
απόφαση αυτή ήρθε ως απάντηση σε προσφυγή
γονέων παιδιών τα οποία δεν έγιναν δεκτά σε
νηπιαγωγεία της Τσεχίας επειδή δεν ήταν
εμβολιασμένα.
«Τα μέτρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία», δήλωσε
το δικαστήριο στην απόφασή του, λέγοντας ότι
η τσεχική πολιτική για την υγεία ήταν σύμφωνη
με τα «καλύτερα συμφέροντα» των παιδιών. «Ο
στόχος πρέπει να είναι ότι κάθε παιδί προστατεύεται από σοβαρές ασθένειες, μέσω εμβολιασμού
ή της ανοσίας της αγέλης», πρόσθεσε. Έτσι, ως
αποτέλεσμα, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρξε
παραβίαση του άρθρου 8 σχετικά με το δικαίωμα
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι
η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε απόφαση
σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά των
παιδικών ασθενειών.

AstraZeneca

Ερευνα

Διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με
τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca (το
οποίο πλέον ονομάζεται Vaxzevria), τόσο στον
γενικό πληθυσμό όσο και σε συγκεκριμένες
ηλικιακές ομάδες, καταγράφονται στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
➞ σελ. 2

120 δόσεις

Μερικά από τα σημαντικότερα προβλήμα που
αντιμετωπίζουν οι γονείς των μονογονεϊκών
οικογενειών είναι η αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να
καλύψουν τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς
τους, δυσκολία να εργαστούν για τις ανάγκες
φροντίδας των παιδιών τους κ.ά.
σελ. 3

Την δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις
ληξιπρόθεσμων οφειλών 100 και 120 δόσεων
που είχαν νομοθετηθεί το 2015 και το 2019 δίνει
για μια ακομη φορα (την 3η κατά σειρα) στους
οφειλέτες του Δημοσίου η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

➞

➞ σελ. 8

Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως:

Δεν θα ανοίξουν πριν το Πάσχα
Γυμνάσια και Δημοτικά
Π

ριν από το Πάσχα δεν θα ανοίξουν οι υπόλοιπες βαθμίδες
της εκπαίδευσης, ξεκαθάρισε
η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Η υπουργός Παιδείας ανέφερε συγκεκριμένα ότι η αρχή έγινε με το άνοιγμα
των σχολείων και συγκεκριμένα των
Λυκείων, αλλά στόχος είναι η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές
αίθουσες να γίνεται βήμα - βήμα.
«Δύο εβδομάδες απομένουν μέχρι
τις διακοπές του Πάσχα», ανέφερε
η Νίκη Κεραμέως και γι' αυτό μέχρι
και την περίοδο του Πάσχα θα συνεχιστεί κανονικά η τηλεκπαίδευση
για τις υπόλοιπες ηλικίες. Άλλωστε,
επανέλαβε ότι τα Λύκεια έχουν μείνει
κλειστά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τις υπόλοιπες
σχολικές βαθμίδες και οι μαθητές της
Γ' Λυκείου ετοιμάζονται να δώσουν
πανελλήνιες εξετάσεις.
Την ίδια ώρα το «πράσινο φως» για
την επαναλειτουργία των λυκείων από
την προσεχή Δευτέρα 12 Απριλίου,
με μέτρα και υποχρεωτικά self test
δύο φορές την εβδομάδα για μαθητές
και εκπαιδευτικούς, έδωσε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην υπουργό
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία
είχε καταθέσει πλήρες σχέδιο για την
ομαλή, απρόσκοπτη και ασφαλή επάνοδο των μαθητών στις φυσικές τους
τάξεις, με προτεραιότητα την Γ’ λυκείου, λόγω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Η απόφαση της επιτροπής ελήφθη
πάντως κατά πλειοψηφία με ψήφους
18 έναντι 9 καθώς ορισμένα μέλη της

εξέφρασαν επιφυλάξεις για το άνοιγμα
σχολικών μονάδων παράλληλα με το
λιανεμπόριο και την ανησυχία τους
για την αύξηση της κινητικότητας και
τον κατά συνέπεια κίνδυνο περαιτέρω
διάδοσης του ιού.
Μάλιστα ένας εξ αυτών που μειοψήφησαν ήταν ο εμβληματικός καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος
εξέφρασε την ανησυχία του για τους
κινδύνους που μπορεί να κρύβει μία
τέτοια απόφαση, καθώς και για το
γεγονός της αυξανόμενης πίεσης
στο σύστημα υγείας ενώ ακόμα δεν
είναι γνωστές οι επιπτώσεις που θα
έχει στον αριθμό των κρουσμάτων
το άνοιγμα των καταστημάτων από
την Δευτέρα.
Σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία
και των άλλων βαθμίδων η υπουργός

είπε ότι προς το παρόν δεν έχει συζητηθεί το άνοιγμα των γυμνασίων
λέγοντας ότι: «Αυτήν τη στιγμή, η
μόνη απόφαση αφορά την επαναλειτουργία των Λυκείων .Στο επόμενο
διάστημα, θα εξετάσουμε το άνοιγμα
των υπόλοιπων βαθμίδων».
Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, μαθητές
Λυκείου και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στα σχολικά συγκροτήματα με
αρνητικό self test, το οποίο θα αποδεικνύεται μέσω ειδικής φόρμας, που
θα συμπληρώνεται στο self-testing.
gov.gr, το οποίο «άνοιξε» χθες , ενώ
θα είναι λειτουργικά διαθέσιμο από
την Κυριακή. Η διάθεση των self
test θα ξεκινήσει από σήμερα από τα
φαρμακεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και από την Παρασκευή
από τα φαρμακεία στην υπόλοιπη

επικράτεια. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλονται δύο φορές
την εβδομάδα σε self test, τα οποία θα
λαμβάνουν δωρεάν από τα φαρμακεία
με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.
Οι μαθητές θα πρέπει κάθε Δευτέρα
και Πέμπτη να παρουσιάζουν σχολική
κάρτα με δήλωση αρνητικού τεστ.
Η σχολική κάρτα θα εκδίδεται από
την πλατφόρμα self-testing.gov.gr,
η οποία ήδη βρίσκεται σε λειτουργία,
ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και
χειρόγραφης δήλωσης.
Σε περίπτωση θετικού τεστ, ο μαθητής
ή ο εκπαιδευτικός δεν θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες. Θα
υποβάλλονται σε δωρεάν μοριακό
τεστ μέσω των δημοσίων μονάδων
και αναλόγως του αποτελέσματος, θα
πράττουν. Τα μέτρα προστασίας σε
αυτές καθ' αυτές τις σχολικές μονάδες
θα είναι αυστηρά και θα εφαρμόζονται
δίχως την παραμικρή παρέκκλιση.
Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας «η δια ζώσης επαναλειτουργία
των Λυκείων θα γίνει από τη Δευτέρα,
τηρουμένων όλων των μέτρων, όπως η
μάσκα, τα διαφορετικά διαλείμματα,
οι σταθερές ομάδες σε αθλήματα, ο
αερισμός των αιθουσών, τα ειδικότερα
μέτρα για τα ειδικά μαθήματα.
Προστίθεται επίσης, η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ δύο φορές την
εβδομάδα για κάθε μαθητή. Τα τεστ
θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση των μαθητών στις αίθουσες
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Τα τεστ
θα δίνονται με τον ΑΜΚΑ του κάθε
μαθητή από τα φαρμακεία».
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Χατζηδάκης: Έρχονται
κάρτα αναπηρίας και
προσωπικός βοηθός

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

«Τα κονδύλια για την κοινωνική προστασία αυξήθηκαν κατά 22% το 2021,
ενώ, παράλληλα, τους τελευταίους
μήνες, έχουν προχωρήσει σημαντικές
μεταρρυθμίσεις, όπως το επίδομα
γέννησης, μέτρα στήριξης των
πολυτέκνων και ο εκσυγχρονισμός
του θεσμού της αναδοχής και της
υιοθεσίας. Παράλληλα, προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις, όπως η
Κάρτα Αναπηρίας και ο Προσωπικός
Βοηθός για ΑμεΑ, με χρηματοδότηση από κοινωνικά κονδύλια».
Αυτά σημείωσε ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής
Χατζηδάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας και συνάντησε τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους
μαζί με την υφυπουργό Δόμνα
Μιχαηλίδου και το Γενικό Γραμματέα
Γιώργο Σταμάτη.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης
ανέφερε: «Ο τομέας της πρόνοιας,
δηλαδή οι πολιτικές για τους αναπήρους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά,
αυτούς που χρειάζονται προγράμματα ένταξης, όλους όσους έχουν
ανάγκη, είναι ο πιο ευαίσθητος και με
τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
Τα προνοιακά επιδόματα είναι αυξημένα φέτος κατά 22% σε σχέση με το
2020, ενώ έχουν προωθηθεί και διάφορες σημαντικές μεταρρυθμίσεις,
όπως για παράδειγμα το επίδομα
γέννησης για κάθε παιδί, μέτρα για
τους πολύτεκνους και η υιοθέτηση
ενός πιο ενισχυμένου και σύγχρονου
πλαισίου για την υιοθεσία.
Είναι επίσης ουσιαστικό ότι, ενώ
προχωρούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, έχουμε την ίδια στιγμή άμεση
ανταπόκριση στα ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση που προκάλεσε
ο κορονοϊός.
Εκτός από αυτά που έγιναν τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο, θα γίνουν
και άλλα, πολύ περισσότερα. Έχουμε
μπροστά μας, μεταξύ άλλων, την
Κάρτα Αναπηρίας, τον Προσωπικό
Βοηθό, παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για διάφορα θέματα κοινωνικής
πολιτικής.
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«Βαβέλ» η ΕΕ

Χωρίς κοινή θέση
για τα όρια ηλικίας
για το εμβόλιο AstraZeneca

Δ

ιαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca
(το οποίο πλέον ονομάζεται Vaxzevria), τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, καταγράφονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Παρόλο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ασυνήθιστοι θρόμβοι στο
αίμα σε συνδυασμό με χαμηλά αιμοπετάλια, θα πρέπει να
αναφέρονται ως πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες
του εμβολίου, τα οφέλη του οποίου είναι περισσότερα από
πιθανούς κινδύνους, οι 27 υπουργοί Υγείας δεν κατάφεραν
να καταλήξουν σε μια κοινή θέση.
Η επιτροπή ασφάλειας και φαρμακοεπαγρύπνησης του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) επιβεβαίωσε
χθες, Τετάρτη 7 Απριλίου, ότι οι «ασυνήθιστες θρομβώσεις
με χαμηλά αιμοπετάλια πρέπει να καταχωρηθούν ως πιθανή παρενέργεια» του συγκεκριμένου εμβολίου, ωστόσο
συνέστησε στα κράτη – μέλη να συνεχίσουν το πρόγραμμα
εμβολιασμού, καθώς όλα τα εμβόλια είναι απαραίτητα στη
μάχη κατά της Covid-19. Παράλληλα ο ΕΜΑ υπενθύμισε
στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σε άτομα
που λαμβάνουν το εμβόλιο να παραμένουν ενήμεροι για
την πιθανότητα εμφάνισης πολύ σπανίων περιπτώσεων
θρόμβων αίματος σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα
αιμοπεταλίων, εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.
Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες από τις αναφερόμενες
περιπτώσεις έχουν συμβεί σε γυναίκες κάτω των 60 ετών
εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό. Με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία, συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου,
όπως η ηλικία, το φύλο ή προϋπάρχουσες παθήσεις, δεν

E-mail: iho@otenet.gr

έχουν επιβεβαιωθεί. Επιπλέον, η επιτροπή του ΕΜΑ ανέφερε πως τα άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο θα πρέπει
να ζητήσουν ιατρική βοήθεια αμέσως εάν εμφανίσουν
συμπτώματα αυτού του συνδυασμού θρόμβων αίματος
και χαμηλών αιμοπεταλίων.
Η επιτροπή του ΕΜΑ διενήργησε εμπεριστατωμένη
ανασκόπηση 62 περιπτώσεων εγκεφαλικής θρόμβωσης
και 24 περιπτώσεων θρόμβωσης πυλαίας φλέβας που
αναφέρθηκαν σε βάση δεδομένων ασφάλειας της ΕΕ
(EudraVigilance) για τα φάρμακα μέχρι τις 22 Μαρτίου, 18 εκ των οποίων ήταν θανατηφόρες. Τα περιστατικά
προήλθαν κυρίως από συστήματα αναφοράς του ΕΜΑ και
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου περίπου 25 εκατομμύρια
άνθρωποι είχαν λάβει το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Ωστόσο οι 27 υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν,
μετά τις ανακοινώσεις του ΕΜΑ, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση και οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Η πορτογαλική
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κάλεσε τους υπουργούς
Υγείας να συντονίσουν τις ενέργειές τους καθώς το ζήτημα
του εμβολίου της AstraZeneca «ενδέχεται να έχει άμεσο
αντίκτυπο όχι μόνο στα εθνικά σχέδια εμβολιασμού, αλλά
και στην εμπιστοσύνη των πολιτών μας στα εμβόλια κατά
της Covid-19».

Για υπερβολική
ταχύτητα 3 στις 10
κλήσεις τον Μάρτιο

Με το γκάζι στο… πάτωμα κινούνται οι οδηγοί της Αττικής τον Μάρτιο καθώς όπως
αποδείχθηκε σχεδόν 3 στις 10 κλήσεις που
βεβαιώθηκαν αφορούσαν σε κίνηση με υπερβολική ταχύτητα.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής βεβαιώθηκαν 7.915 παραβάσεις από τις οποίες 423
σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν 52 παραβάσεις
για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 22 ήταν σε βαθμό
πλημμελήματος, 1.799 παραβάσεις ορίου
ταχύτητας, 154 παραβάσεις για παραβίαση
ερυθρού σηματοδότη,116 παραβάσεις για
χρήση κινητού τηλεφώνου, 163 παραβάσεις
για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 218 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
και 24 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Η Τροχαία επισημαίνει ότι η σωστή οδική
συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των
κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές
προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων
ατυχημάτων.
Επίσης τον τρίτο μήνα του 2021 μόνο στην
Αττική σημειώθηκαν 376 τροχαία ατυχήματα
με 431 παθόντες. Ειδικότερα καταγράφηκαν
9 θανατηφόρα με 11 νεκρούς, 12 σοβαρά με 12
σοβαρά τραυματίες και 355 ελαφρά με 408
ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών
ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή,
η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η
παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από
πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού
κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των
δίκυκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις,
τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Καταβάλλονται
σήμερα τα 534 ευρώ για τις αναστολές Μαρτίου

Απρίλιο οι αποφάσεις
και για νέες ελαφρύνσεις το 2021-22

Την Παρασκευή 9 Απριλίου θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε
503.691 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή
κατά τον Μάρτιο. Το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε 249,5 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ημέρα, θα καταβληθεί ποσό 857.217 ευρώ για πληρωμή αποζημίωσης
ειδικού σκοπού σε 2.175 δικαιούχους για αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους
μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021.
O εργαζόμενοι που παρέμειναν έως το τέλος του Μαρτίου σε αναστολή σύμβασης
θα λάβουν ολόκληρο το ποσό των 534 ευρώ.
Αντίθετα όσοι προσήλθαν στις δουλειές τους το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου
όπως είναι οι εργαζόμενοι σε κομμωτήρια και ινστιτούτα περιποίησης θα λάβουν
μικρότερο ποσό κατ΄αναλογία.
Για παράδειγμα:
Εργαζόμενος σε κομμωτήριο με ονομαστικό μισθό 1.000 ευρώ. Ανακαλείται από
την αναστολή και δουλεύει κανονικά από αύριο Δευτέρα 22 Μαρτίου. Δικαιούται
να λάβει :
• 374€ από το κράτος, ειδική αποζημίωση για τις πρώτες 21 ημέρες του Μαρτίου
• 334€ από τον εργοδότη μισθό για το τελευταίο 10ήμερο του Μαρτίου.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να υποβληθεί στις Βρυξέλλες
έως τα τέλη Απριλίου, θα αποτυπώνονται πιθανότατα οι αποφάσεις της κυβέρνησης
για τα επόμενα βήματα στις φοροελαφρύνσεις ως το 2023. Ήδη ο πρωθυπουργός
επαναβεβαίωσε και εχθές σε συντέντευξή του, την πρόθεση της κυβέρνησης να μην
επανέλθει η εισφορά αλληλεγγύης το 2022. Και τότε θα φανεί αν αντέχουν τα κρατικά ταμεία για να επεκταθεί την επόμενη φορά και σε συνταξούχους ή υπαλλήλους
δημοσίου. Ωστόσο, επειδή η κυβέρνηση βάζει «στο ζύγι» και άλλες ελαφρύνσεις
(όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών) δεν αποκλείεται να καθυστερήσει
κι άλλο η ανακοίνωση των φορολογικών παρεμβάσεων της διετίας 2022-2023. Στο
πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
με ταυτόχρονη μείωση του ανώτατου πλαφόν. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το συνδυαστικό όφελος για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις, προσεγγίζει το
1,5 δισ ευρώ. Από τα 800 ευρώ μικτά και άνω, υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα έχουν
μια ελάφρυνση 10 ευρώ μεικτά το μήνα, ή 140 ευρώ το χρόονο. Στα σχέδια βρίσκονται
ακόμα για αλλαγές του 2023, η πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και
η μείωση του εταιρικού φόρου και των συντελεστών του ΦΠΑ.
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Lockdown: Οδικός
χάρτης για «ανάσες
ελευθερίας»
τον Απρίλιο
Ως μία από τις τελευταίες
δόσεις «ανάσας ελευθερίας»
από τα μέτρα του lockdown για
τον μήνα Απρίλιο θεωρείται η
επαναλειτουργία των Λυκείων
από την ερχόμενη Δευτέρα, που
αποφασίστηκε χθες, στην συνεδρίαση των επιστημόνων.
Οι μαθητές επιστρέφουν στα
θρανία τους υπό αυστηρό πλαίσιο προκειμένου να αποφευχθεί
όσο το δυνατόν περισσότερο
η διασπορά του κορωνοϊού
αξιοποιώντας παράλληλα το
εργαλείο των self tests. Ένα
εργαλείο, το οποίο θα μας συνοδεύσει και στα επόμενα στάδια
επιστροφής στην κανονικότητα
καθώς η δυνατότητα για έως και
10.000.000 τεστ σε εβδομαδιαία βάση, παράλληλα με τους
ελέγχους του ΕΟΔΥ μπορεί να
παρουσιάσει μία πολύ ξεκάθαρη
εικόνα για την επιδημιολογική
κατάσταση στην χώρα.
Η αποστροφή του πρωθυπουργού, άλλωστε στην χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του STAR ήταν χαρακτηριστική. «Πιστεύω ότι πολύ
σύντομα, εντός 10 ημερών από
τη στιγμή που έχουν έρθει και
τα υπόλοιπα self-test τα οποία
έχουμε αγοράσει, θα μπορούμε
να ανοίξουμε την διάθεσή τους
και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα
ξεκινήσουμε, όμως, πάλι με τους
εργαζόμενους. Είναι η δεύτερη
κατηγορία μεγάλου ενδιαφέροντος έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν έχουμε περιστατικά
μετάδοσης του ιού σε χώρους
εργασίας», είπε.
Στο πλαίσιο αυτό με ανοιχτό υπό
όρους το λιανεμπόριο, τα κέντρα
αισθητικής και τα σχολεία, οι
επιστήμονες το επόμενο διάστημα αναμένεται να συλλέξουν
πολύτιμα δεδομένα για το επιδημιολογικό αποτύπωμα αυτών των
κινήσεων. Άλλωστε, όπως όλα
δείχνουν για τον μήνα Απρίλιο
δεν αναμένεται να δούμε κάποια
περαιτέρω σημαντική χαλάρωση
αφού βασική επιδίωξη κυβέρνησης και ειδικών είναι να μην
έχουμε πισωγυρίσματα, δηλαδή,
οι όποιες χαλαρώσεις στα μέτρα
να πρέπει να ανακληθούν λόγω
επιδείνωσης.
Μία ιδέα, άλλωστε έδωσε και ο
υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας
στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι όλον
τον Απρίλιο τα καταστήματα θα
λειτουργήσουν με τα ισχύοντα
μέτρα, δηλαδή με το SMS στο
13032 και τα ραντεβού είτε με τη
μέθοδο του click away είτε με το
click in shop.

Έρευνα:

Οι μονογονεϊκές οικογένειες
αδυνατούν να καλύψουν
τις βασικές ανάγκες
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δυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να καλύψουν τις βασικές
ανάγκες της οικογένειάς τους, δυσκολία να εργαστούν για τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών
τους και απουσία επαφής των παιδιών με το δεύτερο γονιό τους, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, όπως προκύπτει
από έρευνα.
Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Συλλόγου Μονογονεϊκής
Οικογένειας και Γυναίκας σε 220 άτομα πανελλαδικά, την περίοδο
Οκτωβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021. Το 55% των συμμετεχόντων
στην έρευνα είναι γονείς με επιμέλεια των παιδιών λόγω διαζυγίου,
το 26% είναι γονείς με παιδιά εκτός γάμου και το 15% γονείς που
ο σύζυγος έχει αποβιώσει. Το 45% των συμμετεχόντων έχουν ένα
παιδί, το 43% δύο παιδιά και το 12% περισσότερα από δύο παιδιά.
Το 94% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Όπως εξηγεί στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Μονογονεϊκής Οικογένειας
και Γυναίκας, Ειρήνη Τσεσμελή, είναι η πρώτη φορά που γίνεται
έρευνα σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες στην Ελλάδα, ενώ
μέχρι σήμερα «δεν υπήρχε καμία ένδειξη ή έρευνα που να μπορεί
να μας δείξει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι μονογονείς, ώστε
να ζητήσουμε βοήθεια και στήριξη από το κράτος».
Οι οικονομικές δυσκολίες και ο περιορισμός της προσωπικής
και κοινωνικής ζωής αναδεικνύονται από την έρευνα ως τα δύο
βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονείς.
Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (93%)
ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν κάποιου επιπέδου δυσκολία στο
να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, με το 60%
να σημειώνουν ότι ανταποκρίνονται με πολύ μεγάλη δυσκολία ή
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Αυτό είναι πιο έντονο στην Αττική σε σύγκριση με την υπόλοιπη
Ελλάδα, όπως και στις οικογένειες που ο γονιός δεν εργάζεται,
στις οικογένειες με περισσότερα του ενός παιδιά, στις οικογένειες
που ο γονιός είναι μεγαλύτερης ηλικίας (45+ ετών) και σε όσες
έχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (13+ ετών).
Οι οικονομικές δυσκολίες αφορούν ακόμα και στην αποπληρωμή
λογαριασμών ρεύματος (70%), ή στην κάλυψη των βασικών αναγκών της οικογένειας (70%). Το 63% των ερωτώμενων μάλιστα
χαρακτήρισε πολύ ή πάρα πολύ δυσβάσταχτο το λογαριασμό της
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στους δυσβάσταχτους λογαριασμούς
εντάσσουν και τους λογαριασμούς τηλεφωνίας και τα χρέη προς
εφορία/δημόσιο και προς τράπεζες. Σε πάνω από 70% των νοικοκυριών ο άλλος γονιός δεν έχει καμία συμμετοχή στις δαπάνες που
αφορούν στα παιδιά ή στο νοικοκυριό. Η κύρια πηγή εισοδήματος
είναι από προσωπική εργασία, ενώ σημαντική πηγή αποτελούν
και τα κρατικά/προνοιακά επιδόματα για το 30%. Για τις μητέρες
που δεν εργάζονται τα επιδόματα εμφανίζονται ως κύρια πηγή
εισοδήματος σε ποσοστό 58% και η βοήθεια από άλλα μέλη της
οικογένειας σε ποσοστό 45%. Ωστόσο, η οικονομική βοήθεια που
προσφέρει το κράτος στις μονογονεϊκές οικογένειες κρίνεται ως μη
επαρκής από τη μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων (94%), όπως
και τα προνόμια και οι διευκολύνσεις που προσφέρονται (92%).
Σε περίπου 20-25% των μονογονεϊκών οικογενειών, ο άλλος γονιός
συμμετέχει σε κάποιο βαθμό σε έξοδα που αφορούν στα παιδιά,
ωστόσο σε πάνω από το 70% των νοικοκυριών ο άλλος γονιός δεν
έχει καμία συμμετοχή στις δαπάνες.
Μετά τις οικονομικές δυσκολίες, επόμενα στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μονογονείς είναι, σύμφωνα με
τους συμμετέχοντες, ο περιορισμός της προσωπικής (76%) και
της κοινωνικής ζωής (75%). Επίσης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν
σε υψηλό ποσοστό (55%) δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας.
Περίπου ένας στους τρεις ερωτηθέντες που σήμερα εργάζονται

ή είναι συνταξιούχοι αναφέρουν ότι χρειάστηκε στο παρελθόν να
διακόψουν την εργασία τους λόγω του ότι είναι μονογονείς. Επίσης,
σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι απάντησαν ότι η επαγγελματική τους
εξέλιξη έχει επηρεαστεί αρνητικά λόγω του γεγονότος ότι είναι
μονογονείς. Το 66% όσων δεν εργάζονται αναφέρουν ότι δούλευαν
στο παρελθόν και σταμάτησαν την εργασία τους γιατί έπρεπε να
φροντίζουν τα παιδιά και 11% ότι είχαν σκοπό να εργαστούν αλλά
δεν μπόρεσαν για τον ίδιο λόγο. Τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες (από όσους ο δεύτερος γονέας είναι εν ζωή) δήλωσαν ότι
ο δεύτερος γονέας δεν διατηρεί επαφή με τα παιδιά του. Αυτό
είναι πιο έντονο στις μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά εκτός
γάμου, όπου περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι ο άλλος γονιός δεν
διατηρεί επαφή. Η σχέση των ερωτηθέντων με τον άλλο γονιό
χαρακτηρίζεται ως «όχι καλή» από το 32%, ενώ 36% αναφέρει
ότι δεν υπάρχει καμία επαφή. Για το 68% των ερωτηθέντων η
συνεννόηση με τον άλλο γονιό σε σημαντικές αποφάσεις που
αφορούν στα παιδιά χαρακτηρίζεται ως αρκετά ή πολύ δύσκολη.
Επίσης, το 44% των ερωτηθέντων αναφέρει αραιότερη των δύο
μηνών συχνότητα που ο άλλος γονιός παίρνει τα παιδιά κοντά του
και αυτό είναι πιο έντονο στις ηλικίες άνω των 13 ετών.
Τέλος, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα κρίνουν ως
λάθος την εναλλαγή κατοικίας των παιδιών εν διαστάσει γονέων,
καθώς εκτιμούν ότι τα παιδιά δεν θα νιώθουν ότι έχουν σταθερή
κατοικία ή θα βρεθούν σε σύγχυση. Θετικά ανταποκρίνεται το
30%, κυρίως λόγω του ότι πιστεύουν ότι θα συμβάλει στην υγιή
ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Έπειτα από ανάλυση των στοιχείων
ληξιαρχικών πράξεων των τελευταίων επτά χρόνων (2014-2020)
προκύπτει ότι πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο περίπου 50.000
γάμοι και 15.000 διαζύγια το χρόνο, με την αναλογία διαζυγίων
προς γάμους να είναι κατά μέσο όρο περίπου 1 προς 3,6 (28%).
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η κ. Τσεσμελή
εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι «μετά το διαζύγιο
οι γονείς δεν έχουν καμία επαφή και μάλιστα οι σχέσεις τους
γίνονται ακόμα πιο δύσκολες, αλλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν
καλή σχέση με τον ένα γονιό». Επίσης, διαπιστώνει ότι μέσα από
την έρευνα φωτίζεται «η αύξηση του αριθμού των μόνων γονιών
που κάνουν ένα παιδί εκτός γάμου». Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες διεξήχθη με
χορηγία της ΔΕΗ, με πρωτοβουλία του προέδρου της, Γιώργου
Στάσση. Ο Σύλλογος Μονογονεϊκής Οικογένειας και Γυναίκας
ιδρύθηκε το 2019 με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
υποστήριξη των γυναικών μονογονεϊκών οικογενειών στη χώρα.
Μεταξύ άλλων ο Σύλλογος έχει ζητήσει από το κράτος την οικονομική υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, τη δωρεάν
παραχώρηση κατοικιών για τους κοινωνικά ευπαθείς και τους
μονογονείς, τη θέσπιση εργασιακού πλαισίου για τις μονογονεϊκές
οικογένειες και την υποστήριξή τους μέσα από προγράμματα του
ΟΑΕΔ. Τέλος, με αφορμή το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια
ο Σύλλογος ζητάει, όπως επισημαίνει η κ. Τσεσμελή, «αυτή να
συνδεθεί με επίδομα διατροφής και με οικονομική στήριξη των
μονογονεϊκών οικογενειών, όπως στα υπόλοιπα κράτη μέλη της
ΕΕ» και να υπάρξει πρόβλεψη εξαιρέσεων από τη συνεπιμέλεια
για τα βρέφη, καθότι έχουν ανάγκη από τη συνεχή παρουσία της
μητέρας του.

Το σούπερ
αντιοξειδωτικό
τρόφιμο
που θωρακίζει
την καρδιά
Οι τουρίστες τις ψάχνουν μανιωδώς
κάθε καλοκαίρι ενώ ακόμα κι αν δεν τις
είχαν δοκιμάσει ποτέ, σίγουρα θα το
κάνουν όταν βρεθούν σε μια ταβέρνα
και παραγγείλουν χωριάτικη σαλάτα.
Πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και υγιή
λίπη, οι ελιές προσφέρουν αρκετά οφέλη
στον οργανισμό, με ένα από αυτά την
προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε αντίθεση με τα φρούτα, οι ελιές
έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλότερη σε υδατάνθρακες.
Μόλις πέντε ελιές, έχουν 88 θερμίδες
ενώ περιέχουν 5 γραμμάρια πρωτεϊνη, 3
γραμμάρια φυτικές ίνες και 6 γραμμάρια
λίπος. Παράλληλα, με αυτή την ποσότητα
έχετε καλύψει το 53% της ημερήσιας
πρόσληψης νατρίου. Μπορεί να είναι
πλούσιες σε λιπαρά, όμως το 75% των
λιπαρών αυτών είναι τα μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα που θεωρούνται ευεργετικά
για την υγεία της καρδιάς αποτρέποντας
τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Ακόμα, οι ελιές αποτελούν μια πολύ καλή
πηγή σιδήρου, ασβεστίου και χαλκού. Η
πρόσληψή τους μειώνει τις πιθανότητες
εμφάνισης αναιμίας, ενώ ενδυναμώνουν
τα οστά και βελτιώνουν τη λειτουργία της
καρδιάς. Οι βιταμίνες Α και Ε δρουν επίσης ευεργετικά για τον οργανισμό καθώς
η βιταμίνη Α βοηθά να διατηρήσουμε
υγιή την όρασή μας, ενώ η βιταμίνη Ε
βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Ανάμεσα στα αντιοξειδωτικά που περιέχουν
οι ελιές βρίσκονται και οι πολυφαινόλες
και συγκεκριμένα η ελαιοευρωπαΐνη,
υπεύθυνη για την πικρή της γεύση, και η
υδροξυτυροσόλη. Και οι δύο αυτές ουσίες έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που προστατεύουν
από καρδιακές παθήσεις και είναι ικανές
ακόμα και να αποτρέψουν βλάβες στο
DNA που προκαλεί ο καρκίνος. Τέλος,
μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή
πίεση και τα επίπεδα της χοληστερόλης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Βρετανία: Σε καραντίνα
ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον
Ανακοινώσεις ακόμα και εντός της
ημέρας αναμένονται σχετικά με το
εμβόλιο της AstraZeneca στην χώρα
μας, καθώς συνεδριάζει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Υπενθυμίζεται πως, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι οι ασυνήθιστοι
θρόμβοι στο αίμα σε συνδυασμό με
χαμηλά αιμοπετάλια, θα πρέπει να
αναφέρονται ως πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του συγκεκριμένου εμβολίου. Της απόφασης αυτής,
ωστόσο δεν ακολούθησε μία ενιαία
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τις χώρες να επιλέγουν διαφορετική
προσέγγιση στο θέμα.
Από ελληνικής πλευράς η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών εξετάζει την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
καθώς έχει παρατηρηθεί, πολίτες να
ακυρώνουν ή να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους όταν εντοπίζουν πως
πρόκειται να λάβουν το σκεύασμα
της AstraΖeneca προκειμένου να
τύχουν σε κάποιας άλλης εταιρείας.
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες
του protothema.gr ανάμεσα σε αυτά
που εξετάζεται είναι ένας τρόπος
προκειμένου αφενός να μην χαθούν
δόσεις και αφετέρου να επιταχυνθεί
η εμβολιαστική διαδικασία δίνοντας
την δυνατότητα σε πολίτες που δεν
έχουν αντίρρηση να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό νωρίτερα.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει λοιπόν να «ανοίξει» η πλατφόρμα
τόσο για άλλες ηλικιακές ομάδες
όσο και για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, ενόψει και
της επανεκκίνησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις
πληροφορίες του protothema.
gr στο τραπέζι βρίσκεται και ο
αποκλεισμός συγκεκριμένων ηλικιών
από τον εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca προκειμένου
να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα
παρενεργειών, μία επιλογή που έχουν
κάνει άλλες χώρες όπως η Μεγάλη
Βρετανία και η Γερμανία.
Διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη χρήση του εμβολίου της
AstraZeneca (το οποίο πλέον ονομάζεται Vaxzevria), τόσο στον γενικό
πληθυσμό όσο και σε συγκεκριμένες
ηλικιακές ομάδες, καταγράφονται
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παρόλο που ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι οι ασυνήθιστοι
θρόμβοι στο αίμα σε συνδυασμό με
χαμηλά αιμοπετάλια, θα πρέπει να
αναφέρονται ως πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου,
τα οφέλη του οποίου είναι περισσότερα από πιθανούς κινδύνους, οι 27
υπουργοί Υγείας δεν κατάφεραν να
καταλήξουν σε μια κοινή θέση.

«Αυστηρή ερμηνεία του πρωτοκόλλου»

Ο Σαρλ Μισέλ «δικαιολογεί» τον
Ερντογάν για την φον ντερ Λάιεν

Μ

ε μία μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις εικόνες που
έκαναν τον γύρο των Μέσων και του διαδικτύου και έδειχναν την «ταπείνωση»
που επιχείρησε ο Ταγίπ Ερντογάν, στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
μην παρέχοντάς της καρέκλα κατά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα.

Η τοποθέτηση
του Σαρλ Μισέλ
έρχεται μετά από
σωρεία επικρίσεων και κατά του
προσώπου του
για το γεγονός
πως ο ίδιος δεν
φάνηκε κατά το
περιστατικό να
προτίθεται να
παραχωρήσει
τη θέση του δίπλα στον Τούρκο
πρόεδρο, αφήνοντας έτσι την φον
ντερ Λάιν να κάθεται μόνη της
σε παρακείμενο
καναπέ.
Και ενώ ο Σαρλ
Μισέλ εμφανίζεται λυπημένος
για το γεγονός
πως ο ίδιος εμφανίστηκε σαν «αναίσθητος» όπως γράφει,
σημειώνοντας πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς κατά την
παραμονή τους στην Άγκυρα η αντιπροσωπεία της ΕΕ
έκανε σημαντική δουλειά και μίλησε για τα δικαιώματα
των γυναικών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
αφήνει... παράθυρο δικαιολόγησης του Ταγίπ Ερντογάν.
Αντί λοιπόν να καταδικάσει την ενορχηστρωμένη απόπειρα
ταπείνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Άγκυρα, ο
Σαρλ Μισέλ κάνει λόγο για «αυστηρή ερμηνεία των κανόνων του πρωτοκόλλου από τις τουρκικές υπηρεσίες» που
«προκάλεσε μια δυσάρεστη κατάσταση: τη διαφοροποιημένη, ακόμη και μειωμένη, μεταχείριση του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Αυτή την Τρίτη, η Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν και εγώ συμμετείχαμε σε μια συνάντηση στην Άγκυρα με τον Τούρκο
Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ορισμένες εικόνες
προκάλεσαν αντιδράσεις και μερικές φορές σκληρές ερμηνείες. Αυτό με οδηγεί να αντιδράσω.
Η επίσκεψή μας σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή
στη σύνθετη διαδικασία βελτίωσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ήταν το αποτέλεσμα
της προσεκτικής προετοιμασίας και της διπλωματικής
εργασίας που πραγματοποιήθηκε για πολλούς μήνες για
να επιστρέψει αυτή η χώρα σε μια πιο εποικοδομητική
προσέγγιση στη σχέση της με την ΕΕ.
Και παρά τη σαφή επιθυμία να κάνει το σωστό, η αυστηρή
ερμηνεία των κανόνων του πρωτοκόλλου από τις τουρκικές υπηρεσίες προκάλεσε μια δυσάρεστη κατάσταση: τη
διαφοροποιημένη, ακόμη και μειωμένη, μεταχείριση του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι λίγες εικόνες που εμφανίστηκαν έδωσαν την εντύπωση
ότι θα ήμουν αναίσθητος σε αυτήν την κατάσταση. Τίποτα
δεν είναι πιο μακριά ούτε από την πραγματικότητα, ούτε
από τα βαθιά συναισθήματά μου. Ούτε επιτέλους οι αρχές
του σεβασμού που μου φαίνονται απαραίτητες.
Εκείνη την στιγμή, ενώ αντιλαμβανόμαστε τη λυπηρή φύση
της κατάστασης, επιλέξαμε να μην την επιδεινώσουμε

από ένα δημόσιο
περιστατικό, και
να έχουμε προνόμιο σε αυτήν
την αρχή της
συνάντησης την
ουσία της πολιτικής συζήτησης
που πρόκειται
να ξεκινήσουμε,
η Ουρσούλα και
εγώ, με τους οικοδεσπότες μας.
Η ουσία ήταν
συγκεκριμένα
η ομι λία που
κάναμε σ τον
Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά
με τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης, τα
δικαιώματα των
γυναικών και
των παιδιών και γενικότερα την υπεράσπιση των θεμελιωδών μας αξιών του κράτους δικαίου και της ελευθερίας
της έκφρασης. Πριν από την επίσημη συνάντηση, είχα
συναντηθεί με εκπροσώπους των Γυναικών του ΟΗΕ και
άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ. Και κάναμε ένα σημείο να
οργανώσουμε στην Άγκυρα, παρά τις αντίθετες πιέσεις, μια
κοινή συνέντευξη τύπου με την Ουρσούλα για να δώσουμε
έναν λογαριασμό χωρίς ταμπού των συζητήσεων μας με
την τουρκική πλευρά.
Λυπάμαι λοιπόν για δύο λόγους. Πρώτον, με την εντύπωση
ότι θα ήμουν αδιάφορος για την αμηχανία του πρωτοκόλλου
έναντι της Ούρσουλα. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχω την τιμή
να συμμετάσχω σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο
οποίο δύο μεγάλα ιδρύματα από τα τέσσερα διευθύνονται
από γυναίκες, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Κριστίν Λαγκάρντ. Και επίσης περήφανος που μια γυναίκα, η
πρώτη στην ιστορία, με αντικατέστησε ως πρωθυπουργός
του Βελγίου.
Τέλος, λυπάμαι, διότι αυτή η κατάσταση επισκιάζει το
μεγάλο και επωφελές γεωπολιτικό έργο που πραγματοποιήσαμε μαζί στην Άγκυρα, και του οποίου ελπίζω ότι η
Ευρώπη θα αποκομίσει τους καρπούς.
Όλα συνέβησαν στην συνάντηση των τριών στην Άγκυρα
και συγκεκριμένα στο προεδρικό μέγαρο. Η Ούρσουλα Φον
ντερ Λάιεν αναγκάστηκε να σταθεί όρθια και αμήχανη, ενώ
ο Σαρλ Μισέλ και ο Ταγίπ Ερντογάν κάθισαν στις πολυθρόνες-θρόνους στην αίθουσα συσκέψεων στο προεδρικό
μέγαρο, δίχως να έχει προβλεφθεί θέση για εκείνη.
Το βίντεο που αποτυπώνει τη σκηνή, τα λέει όλα και είναι ενδεικτικό της παντελούς έλλειψης διπλωματικής αβρότητας
και εν γένει γαϊδουριάς! Πραγματικά, η ανεκδιήγητη σκηνή
αυτή θα έπρεπε να συγκαταλέγεται στις πλέον μεγαλύτερες
διπλωματικές γκάφες. Δυστυχώς, όμως, δεν πρόκειται
για γκάφα, αλλά καψόνι. Ακούγεται ένα μουρμούρισμα,
κάτι σαν «χμ», για να βρεθεί μια πρόχειρη λύση. Τελικά,
η σιδηρά κυρία της Ευρώπης καταλήγει σε έναν καναπέ,
αρκετά απομακρυσμένο. Κάπως σαν τον φτωχό συγγενή.
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Πεκίνο: Και επισήμως
η πρωτεύουσα
με τους περισσότερους
δισεκατομμυριούχους
στον κόσμο

Ο κόσμος καλωσορίζει και επισήμως πλέον την πρωτεύουσα με τους πιο πλούσιους
κατοίκους. Για πρώτη φορά, το Πεκίνο καταφέρνει να στεφθεί η πρωτεύουσα των δισεκατομμυριούχων αφού πλέον φιλοξενεί 100
«υπερπλούσιους» πολίτες – περισσότερους
δηλαδή από ότι η μέχρι τώρα βασίλισσα,
Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την ετήσια λίστα
που δημοσίευσε το Forbes για το έτος 2021.
Η κινεζική πρωτεύουσα κατάφερε να προσελκύσει 33 νέους δισεκατομμυριούχους το
2020, ξεπερνώντας έτσι – αν και για πολύ
λίγο – τους 99 δισεκατομμυριούχους της Νέας
Υόρκης. Το Big Apple κατάφερε να γίνει το
νέο σπίτι για μόλις επτά ακόμη δισεκατομμυριούχους στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αξίζει
ωστόσο να σημειώσουμε πως όσον αφορά
στο συνολικό πληθυσμό, το Πεκίνο διαθέτει
21 εκατομμύρια κατοίκους ενώ η Νέα Υόρκη
είναι περίπου το 40% του μεγέθους του, με
πληθυσμό μόλις 8,4 εκατομμύρια.
Ο πλουσιότερος κάτοικος στο Πεκίνο δεν
είναι άλλος από τον Τζανγκ Γιμίνγκ, ιδρυτή της μητρικής εταιρείας του TikTok,
ByteDance, με αξία που ανέρχεται στα 35,6
δισεκατομμύρια δολάρια. Στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, ο πρώην δήμαρχος Μάικλ
Μπλούμπεργκ είναι ο πλουσιότερος κάτοικος, με καθαρή αξία που αγγίζει περίπου τα
59 δισεκατομμύρια δολάρια.
Για πολλά χρόνια, η Αμερική παρέμενε το
σπίτι για τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο, αλλά όπως όλα δείχνουν
η Κίνα την έχει ήδη φτάσει. Συγκεκριμένα,
Κίνα και Χονγκ Κονγκ γέννησαν 210 νέους
δισεκατομμυριούχους μόλις τον περασμένο
ένα χρόνο, αυτός είναι μάλιστα και ο μεγαλύτερος αριθμός σε σύγκριση με οποιοδήποτε
άλλο έθνος, σύμφωνα με το BusinessInsider.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρατηρήθηκε πως οι πλούσιοι κατάφεραν να γίνουν
ακόμη πλουσιότεροι παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν σε όλον τον κόσμο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, 660 άτομα έγιναν
για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχοι με το
συνολικό αριθμό να ανέρχεται στους 2.755
και με αξία 13,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η πανδημία της Covid-19, όμως, κατέδειξε
το χάσμα μεταξύ των «υπερπλουσίων» του
κόσμου και των «κοινών θνητών». Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ΗΠΑ, όπου οι
δισεκατομμυριούχοι αυξήθηκαν κατά 44%
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Την ίδια
χρονική περίοδο, 80 εκατομμύρια Αμερικανοί έχασαν τη δουλειά τους και σχεδόν 8
εκατομμύρια ζουν πλέον κάτω από τα όρια
της φτώχειας.
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Οι δυο μεγάλες
επενδύσεις
της Intrakat
στον τουρισμό
Στην τελική ευθεία μπαίνει η
κατασκευή του νέου boutique
hotel "Xenodocheio Milos" 5
αστέρων που κατασκευάζει
η Intrakat σε ένα νεοκλασικό
κτήριο πίσω από την Παλιά
Βουλή στη συμβολή των οδών
Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.
Η λειτουργία του ξενοδοχείου,
η οποία καθυστέρησε λόγω της
πανδημίας, έχει προγραμματιστεί εντός του 2021.
Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 4.400 τμ και αποτελείται από ισόγειο, 5 ορόφους και
2 υπόγεια ενώ είναι δυναμικότητας 43 κλειδιών. Το κτήριο,
το οποίο ανήκει στο Μετοχικό
Ταμείο Στρατού, διαμορφώνεται από δύο "δίδυμα" διατηρητέα κτίρια που ενοποιούνται
από μια μεταγενέστερη γυάλινη
προσθήκη στους τελευταίους
ορόφους.
Το κτίριο έχει μισθωθεί από την
Ιntrakat από το 2017 και θα έχει
την εκμετάλλευση του μέχρι
το 2037.
Στο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει το διασημότερο ελληνικό
εστιατόριο στον κόσμο, το
"Estiatorio Milos" το οποίο θα
στεγάζεται στην ψηλοτάβανη
αίθουσα του ισογείου και στο
πατάρι της, θα έχει ξεχωριστή
είσοδο από τη Στοά Μπολάνη
και χωρητικότητα 135 ατόμων.
Τη διαχείριση του Xenodocheio
Milos, το οποίο είναι συνολικής
επένδυσης 7,5 εκατ ευρώ έχει
αναλάβει η εταιρεία Epoque
Collection η οποία διαθέτει
εξειδίκευση στη λειτουργία
πολυτελών ξενοδοχειακών
μονάδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα
είναι το πρώτο παγκοσμίως
ξενοδοχείο και εστιατόριο που
θα λειτουργήσει με το brand
name Milos Xenodocheio του
γνωστού chef & επιχειρηματία
Κώστα Σπηλιάδη.
Η ιστορία του κτιρίου, το
οποίο πλέον θα λειτουργεί
ως ξενοδοχείο, χρονολογείται από το 1880. Αρχικά στο
ισόγειό του λειτουργούσαν
χώροι καταστημάτων, ενώ οι
υπερκείμενοι όροφοι προορίζονταν για κατοικία. Η μορφή του
κτιρίου είναι χαρακτηριστική
της αρχιτεκτονικής της αστικής
κατοικίας στα τέλη του 19ου με
αρχές του 20ου αιώνα. Οι λιτές
φόρμες, η αυστηρή τοποθέτηση
των λειτουργικών στοιχείων των
όψεων σε συνδυασμό με την
αυστηρότητα των νεοκλασικών
μορφών, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα εκείνης της
εποχής.

Σε παράταση ο «ιερός πόλεμος»
γύρω από την Ακρόπολη

Δ

εν φαίνεται ότι θα λήξει σύντομα η εκκρεμότητα – κατά πολλούς και «ιερός πόλεμος» -,
γύρω από την Ακρόπολη που ξέσπασε προ διετίας με αφορμή το ύψος των νεόδμητων
κτιρίων, τα οποία «κατηγορήθηκαν» ότι έκρυβαν τη θέα του εμβληματικού μνημείου. Η
απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν. Ταγαρά (στις 3 Μαρτίου) δίνει παράταση για έναν ακόμη χρόνο (μέχρι την 11η Μαρτίου 2022) στην αναστολή έκδοσης οικοδομικών
αδειών στην περιοχή Μακρυγιάννη – Κουκάκι νοτίως του Ιερού Βράχου. Και είναι η πέμπτη κατά
σειρά από τον Μάρτιο του 2019, όταν η τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επέβαλε το «μπλόκο».
Το «παράθυρο» που αφήνει και η παρούσα απόφαση είναι
εάν στο μεταξύ εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού
των όρων δόμησης της περιοχής, οπότε αυτοδίκαια θα λήξει
η αναστολή.
Σε αυτή την απόφαση κατέληξε τότε το ΥΠΕΝ μετά την
ξαφνική γιγάντωση των αντιδράσεων λόγω του νεόδμητου
ξενοδοχείου της Coco-Mat επί της οδού Φαλήρου, και αφού η
υπόθεση έγινε «μπαλάκι» μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.
Γυρνώντας το ρολόι του χρόνου προς τα πίσω, θα μπορούσε να
πει κανείς ότι το όλο θέμα παραπέμπει σε αστυνομικό μυθιστόρημα, όπου ενώ πέφτουν «πυροβολισμοί» δεν ασχολείται
κανείς, μέχρι την ξαφνική συλλογική «αφύπνιση» από έναν
τουλάχιστον ανεξήγητο λήθαργο.
Pόλο καταλύτη σε αυτή την αφύπνιση έπαιξε το ύψος και η
θέα του (πρώην) δεκαόροφου ξενοδοχείου των αδελφών Ευμορφίδη, που με τη σειρά του έκρυβε τη θέα της Aκρόπολης,
δίνοντας το σήμα για το ξεκίνημα των αντιδράσεων.
Aπό εκείνη τη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι, μαζεύοντας
υπογραφές, ενώ άρχισε ένα παράλληλο «παιχνίδι» μετάθεσης
ευθυνών μεταξύ του Δήμου Aθηναίων, των συναρμόδιων
υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, του Kεντρικού
Aρχαιολογικού Συμβουλίου, της πολεοδομίας και πολλών
άλλων υπηρεσιών.
Tο συμπέρασμα ήταν ότι οι αδελφοί Eυμορφίδη δεν παρανόμησαν, καθώς προχώρησαν στη συγκεκριμένη επένδυση, έχοντας
εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες. Aκόμη και στην
περίπτωση όμως που υπήρχε κάποια παράβαση όσον αφορά
το ύψος του κτιρίου, θα έπρεπε να είχαν επέμβει οι αρμόδιες
αρχές άμεσα και πάντως πριν την ολοκλήρωσή του. Αντίθετα,
τρεις πολεοδομικοί έλεγχοι δεν βρήκαν τίποτε μεμπτό.
Στην…ελληνική εκδοχή της πραγματικότητας, όμως, έπρεπε
πρώτα να ολοκληρωθεί το κτίριο και μετά να επιβληθεί το
«κούρεμα» των δύο τελευταίων ορόφων.
Σε κάποια από τα τελευταία, -την επίμαχη περίοδο-, επεισόδια
του «σήριαλ», το KAΣ επέτρεψε την σύνδεση του κτιρίου
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αλλά παρέπεμψε το φάκελο
στο ΣτE προκειμένου να αποφανθεί για τη νομιμότητα της
οικοδομικής άδειας.
Έτσι, το Coco-Μat Athens BC βγήκε «κοντύτερο» καθώς
η απόφαση του ΣτΕ όρισε την «αποκοπή των 2 τελευταίων
ορόφων του»…
Τούτο, πάντως, δεν επηρέασε την ανεμπόδιστη θέα των ενοί-

κων του ξενοδοχείου προς την Ακρόπολη, κάτι που ανεβάζει
την αξία του, κερδίζοντας την προτίμηση των πελατών. Δεν
είναι τυχαίο, ότι οι αδελφοί Ευμορφίδη, παρά την περιπέτεια,
ετοιμάζουν, κατά πληροφορίες, την ανέγερση ενός ακόμη
ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη. Ειδικότερα,
έχουν αποκτήσει μέσω πλειστηριασμού ακίνητο όπου στεγάζεται πολυώροφο πάρκινγκ αυτοκινήτων και σκοπεύουν
να το μετατρέψουν σε 5άστερο hotel.
Η καταιγίδα που ξέσπασε από το project της οδού Φαλήρου
παρέσυρε, όμως, και αρκετά ακόμη, -κατά πληροφορίες έξι
έως οκτώ-, αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια για ξενοδοχεία στην
ευρύτερη περιοχή.
H πρώτη «καμπάνα» ήχησε για 9όροφο hotel που βρισκόταν
στα σκαριά επί των οδών Mισαραλιώτου και Tσάμη Kαρατάσου, στο Kουκάκι και σε απόσταση βολής από το μουσείο της
Aκρόπολης. H συγκεκριμένη επένδυση είχε δρομολογηθεί από
την κυπριακών συμφερόντων εταιρία «Vasasco», η οποία ιδρύθηκε το 2017 με μοναδική μέτοχο την Poltex Enterprises LI.
Tο πλάνο της «Vasasco», είχε εξασφαλίσει κάποιες πρώτες
εγκρίσεις, αλλά μετά το θόρυβο, προκλήθηκε η παρέμβαση του
Kεντρικού Aρχαιολογικού Συμβουλίου, το οποίο και προχώρησε
στην ανάκληση της προηγούμενης θετικής γνωμοδότησής του.
«Διαπιστώθηκε ότι η ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας
ύψους 31,70 μ. με δόμηση 5.300 τ.μ. θα προκαλούσε οπτική βλάβη στο μνημείο της Aκρόπολης, ενώ σύμφωνα με
την εισήγηση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Kλασικών
Aρχαιοτήτων, κατά τις δοκιμαστικές τομές που διενεργήθηκαν
βρέθηκε τμήμα αρχαίου τείχους και τμήμα αρχαίου οδοστρώματος» αναφερόταν σχετικά.
Τελικά μετά από προσφυγή 14 κατοίκων το θέμα έφτασε στην
Ολομέλεια του ΣτΕ, με αίτημα την ακύρωση της προέγκρισης
οικοδομικής άδειας της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αθηναίων για την ανέγερση 9όροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια
και δώμα. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την σχετική προέγκριση αφού ναι μεν πριν από αυτήν είχε χορηγηθεί έγκριση
του υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ,
μεταγενέστερα όμως, η έγκριση αυτή ανακλήθηκε, μετά από
νεώτερη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, για λόγους νομιμότητας
καθώς το ξενοδοχείο θα στηνόταν «εντός του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών». Έτσι, κατά
το ΣτΕ, η προέγκριση της οικοδομικής άδειας «απώλεσε το
νόμιμο έρεισμά της».

Πόρτο Καρράς: Το πόρισμα του συμβούλου για την πώληση στον Σαββίδη
Παραμένει ως έχει το καθεστώς σε σχέση με το Πόρτο Καρράς και την πώλησή του από την Τεχνική Ολυμπιακή στον Ιβάν
Σαββίδη, η οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη από την περασμένη χρονιά.
Τα παραπάνω επισημαίνουν αρμόδιες πηγές στο Νewmoney, μετά το πόρισμα του ανεξάρτητου συμβούλου, σύμφωνα με
το οποίο, από το συνολικό τίμημα των 168,9 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εκπέσουν 70,78 εκατ. ευρώ για χρηματοοικονομικές
και λοιπές υποχρεώσεις.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν υφίσταται θέμα να ανατραπεί η πώληση του Πόρτο Καρράς κι ότι η μεταβίβαση των μετοχών
και ακινήτων έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Belterra Investments συμφερόντων του ομίλου Σαββίδη. Ωστόσο, σε αυτή τη
φάση, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, σε περίπτωση που κάποιος από τους συμβαλλομένους
προβάλλει αντιρρήσεις σε σχέση με το τελικό πόρισμα του συμβούλου, μπορεί να απευθυνθεί σε έτερο σύμβουλο με βάση
και τη σχετική διαδικασία.
Εξέλιξη για την οποία φαίνεται ότι προϊδεάζει από την πλευρά της εμμέσως πλήν σαφώς, ο όμιλος Στέγγου με τη μητρική
του ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή να δηλώνει επισήμως ότι «εξετάζει το πόρισμα τους συμβούλου και θα προβεί σε κάθε
ενέργεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών των πωληθέντων εταιρειών σε διασφάλιση των δικών της συμφερόντων και των μετόχων της».
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Στα 9,5 δισ. ευρώ
το ετήσιο όφελος
του ελληνικού
τουρισμού στο εμπόριο
Στα 9,5 δισ. ευρώ αντιστοιχεί το όφελος -σε
ετήσια βάση- για το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, υπό κανονικές συνθήκες, προ πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
των ίδιων των ξένων επισκεπτών της χώρας,
της συνεισφοράς των καταλυμάτων από τις
επενδύσεις τους και των ετήσιων δαπανών
που πραγματοποιούνται για την αγορά προμηθειών για τη λειτουργία των καταλυμάτων
και των μονάδων εστίασης.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί, με βάση τα νούμερα
του 2019, τόσο από τη γνωστή εταιρεία gbr
consulting, όσο και από τη Grant Thornton.
Αναλυτικότερα, σε σχέση με τη συνεισφορά
του ελληνικού τουρισμού και τη διασύνδεσή
του με το εμπόριο, όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ. Γιάννης Ρέτσος, στην
εκδήλωση της ΕΣΕΕ, oι διαθέσιμες έρευνες
της gbr δείχνουν ότι η ημερήσια δαπάνη
των επισκεπτών για shopping σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη αντιστοιχεί στο 25%- 30% της
συνολικής ημερήσιας δαπάνης τους. Για το
σύνολο της χώρας, η συνολική δαπάνη εκτιμάται ότι έφτασε τα 3,5 δισ. ευρώ το 2019 ή
αλλιώς το 20% των συνολικών εσόδων, ποσό
διπλάσιο έναντι του 1,8 δισ. ευρώ του 2010.
Διασύνδεση υπάρχει και σε σχέση με τις
δαπάνες των καταλυμάτων:
Με βάση σχετική ανάλυση της Grant
Thornton (2021) για τα ξενοδοχεία, οι συνολικές επενδύσεις των μονάδων φιλοξενίας
(καταλύματα και εστίαση) για ανακαινίσεις
και νέες μονάδες εκτιμάται ότι ανήλθαν σε
1,5 δισ. κατά μέσο όρο και από αυτό το ποσό
ένα 20% περίπου ή αλλιώς 300 εκατ. ευρώ
αντιστοιχεί σε ετήσιο όφελος για το χονδρικό
και λιανικό εμπόριο. Επιπλέον, 5,7 δισ. ευρώ
προκύπτουν ως όφελος από τις ετήσιες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά
προμηθειών οι οποίες απαιτούνται για τη
λειτουργία των καταλυμάτων και των μονάδων εστίασης, με βάση τα νούμερα του 2019,
εκ των οποίων τα 3,8 δισ. (67%) τις μονάδες
εστίασης και 1,9 δισ. (33%) για τα καταλύματα.
Η Ελλάδα, ως προς την εμπειρία shopping σε
σχέση με τους ανταγωνιστές μας της Νότιας
Ευρώπης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία κ.ά.),
αξιολογείται όπως προκύπτει από τις έρευνες
του Insete και της Travelsat):
σε χαμηλότερα επίπεδα όσον αφορά́ ιδιαίτερα
στη ποικιλία αγοραστικών επιλογών και τη
σχέση ποιότητας/τιμής –
σε υψηλότερα επίπεδα σχετικά με το «φιλόξενο προσωπικό των καταστημάτων» και
το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
«Θεωρούμε αυτή την κρίση πολύ διαφορετική από την οικονομική. Είναι σφοδρή αλλά
έχει ημερομηνία λήξης, υπάρχει επόμενη
μέρα και αυτή θα είναι πολύ καλύτερη»,
ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Ρέτσος.
«Για την περίοδο 2020-2021, η πρόκληση της
επόμενης μέρας είναι ο μετασχηματισμός
όλων μας για να μπορέσουμε να μη χάσουμε
την ανάκαμψη. Οι προκλήσεις που έχουμε
να αντιμετωπίσουμε ότι το shopping να είναι
στοιχείο της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη με πιο ποιοτικές και περισσότερες
επιλογές, περισσότερες και καλύτερη σχέση
ποιότητας- τιμής που λέει ο ίδιος ο επισκέπτης της χώρας ότι συναντά στις ανταγωνίστριες χώρες».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου,
κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου
6, ΑΦΜ:045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών
Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του,
Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου,
ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου
Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και
επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του
Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη -Θάλεια Συροπούλου σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 2373ΣΤ/8. 4. 2021 έκθεση επιδόσεώς μου , για την ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «ABAS MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» (πρώην ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΠΕ)
ΑΦΜ: 095470879 , που έδρευε στην
Αθήνα Νεοφύτου Δούκα αρ. 8 και ήδη
αγνώστου έδρας , ακριβές αντίγραφο
από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο
με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση
και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ.
5996/2020 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων στο διατακτικό της οποίας αναφέρει ότι δικάζει
ερήμην την καθ’ ης ή αίτηση, δέχεται την
αίτηση, καθορίζει την πραγματική αξία
της εταιρικής μερίδας του αιτούντος, στο
ποσό των διακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε
λεπτών (200.939,15), καταδικάζει την
καθ’ ής η αίτηση στα δικαστικά έξοδα
του αιτούντος το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα
(250, 00) ευρώ, κρίθηκε αποφασίστηκε
και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην
Αθήνα χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων
τους την 24/11/2020. Προς γνώση της
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 8/4/2021
Η Δικ . Επιμελήτρια
Αθανασία Παναγούλια-Κοπανιτσάνου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Με την υπ’αριθμ. 8428Α/8-4-21 έκθεση
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο
Εφετείο Πειραιά Γεωργίου Νουάρου, με
έδρα στην Αθήνα, οδός Νικηταρά αρ.5-7,
επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών το υπ’ αρ. 100/2020 απόσπασμα της υπ’αρ. 97/5-11-2020 έκθεσης
αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του
παραπάνω δικαστικού επιμελητή, προς
τον Κλέαρχο Ζωντανό του Αθανασίου
πρώην κάτοικο Λαμίας και ήδη αγνώστου
διαμονής για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες. Με την έκθεση αυτή κατάσχονται τα 5/8 εξ αδιαιρέτου της
υπ'αρ. 34 ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας που είναι κτισμένη σε
οικόπεδο που βρίσκεται στην περιφέρεια
του Δήμου Αθηναίων, στη διασταύρωση
των οδών Θεμιστοκλέους, Στουρνάρη και
Αραχόβης επί της πλατείας Εξαρχείων
και στο συγκρότημα της οδού Αραχόβης αρ.61, συνολικής εκτάσεως χιλίων
ογδόντα τριών και 0.59 τ.μ (1083,59),
ιδιοκτησίας του Χρήστου-Χριστόδουλου
Πολλάκη του Γερασίμου. Το οικόπεδο
αυτό συνορεύει ανατολικά με την οδό
Αραχόβης, δυτικά με πρώην ιδιοκτησίες
Ε. Τριανταφυλλίδη. Μ.Μπενζίκη. Α.Φωκά
και Κ.Δόντου και ήδη Ε.Τριανταφυλλίόη
και πολυκατοικίες αγνώστων ιδιοκτητών, βόρεια με την οδό Θεμιστοκλέους
και νοτιά με πρώην ιδιοκτησίες Ι.Καζανόβα και Αρ.Πολυχρονίδη και ήδη δυο
πολυκατοικίες αγνώστων ιδιοκτητών.
Το παραπάνω διαμέρισμα αποτελείται
από τέσσερα δωμάτια, χωλ. δωμάτιο
υπηρεσίας, μαγειρείο, λουτρό, αποχωρητήριο υπηρεσίας και διαδρόμων, έχει
έκταση εκατόν τριάντα πέντε (135) τ.μ.
όγκο ιδιόκτητο τετρακόσια εβδομήντα
(470) κ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ

αδιαιρέτου επί του οικοπέδου είκοσι δύο
χιλιοστά (22/1000).Το ανωτέρω ακίνητο
θα εκτεθεί στον πλειστηριασμό ηλεκτρονικά στις 17 Ιουνίου 2021 στο συνήθη
ιστότοπο πλειστηριασμών με υπάλληλο
πλειστηριασμού την Συμβ/φο Αθηνών
Ευσταθία Μπολτσή. Επισπεύδουσα είναι
η Εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,η οποία εδρεύει στην Αθήνα,οδός Κ.Παλαιολόγου 4-6. Το ποσό της
οφειλής ανέρχεται σε 3.738,47 € πλέον
εξόδων εκτελέσεως και απορρέει από
την υπ’αριθμ.761/2020 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών.Το παραπάνω
ακίνητο εκτιμήθηκε στο ποσό των 81.000
€ και τιμή πρώτης προσφοράς είναι το
ποσό των 81.000 €.
Αθήνα,
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Νουάρος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 2379/04-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη
παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, (Καποδιστρίου
18 Αθήνα), επιδόθηκε προς τον κ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
ΑΜΙΝ ΣΑΟΥΑΧ (ΑΜΙΝ CHAWAKH) του
Μοχάμεντ και της Κορδία, με Α.Φ.Μ.
142137789, πρώην κάτοικο Αθηνών και
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 76621/05.10.2020
πράξης της (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ), για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 08.04.2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 6566 δ΄/07-04-2021
έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη
παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας
Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό εκκαθάριση Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας
PROBANK A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, Α.Φ.Μ. 099877019, νόμιμα εκπροσωπούμενης επιδόθηκε προς τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Χρήστου,
με Α.Φ.Μ. 001145352, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Δορυλαίου αρ. 6 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
από το πρώτο (α΄) εκτελεστό απόγραφο
της υπ΄ αριθ. 28.488/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την στο τέλος αυτής από
05.04.2021 επιταγή προς πληρωμή, για
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενον να της καταβάλει
για κεφάλαιο 1.134,629,70 εντόκως με
το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από
6/1/2010, των τόκων ανατοκιζομένων
ανά εξάμηνο μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης και συνολικά το ποσό 1.157.005,20,
εντόκως, πλην του κεφαλαίου από την
επίδοση, μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης.
Αθήνα 08 Απριλίου 2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 6565 δ΄/07.04.2021
έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη
παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας
Ξυπνητού, πληρεξουσίου της Ανώνυμης
τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ- ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», με Α.Φ.Μ. 090038000, ως ειδικής
διάδοχου της πρώην τραπεζικής εταιρίας
«Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ» (πρώην «ASPIS BANK),
που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό
Εκκαθαριστή αυτής, επιδόθηκε προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για
τον Γεώργιο Πρέσβεια του Νικολάου και
της Δέσποινας, με Α.Φ.Μ. 037019960,
πρώην κάτοικο Πετρούπολης Αττικής,
οδός Αλεξ. Υψηλάντη αρ. 110 και ήδη
αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση

και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές
αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3110/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από Αγωγή
της άνω εταιρίας κατά αυτού και κατά του
Κωνσταντίνου Πολυχρονίου του Γεωργίου και, υποχρεώνει τους εναγόμενους
να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος
στην ενάγουσα το ποσό των τριακοσίων
έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (306.800,89), με τον
εκάστοτε τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, από την επομένη της 17-07-2013,
ήτοι από 18-07-2013, μέχρι την πλήρη
εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση εν
μέρει προσωρινώς εκτελεστή, ως προς
την προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη, για το ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000,00) και, καταδικάζει τους
εναγόμενους στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας την οποία
καθορίζει στο ποσό των έξι χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (6.200,00).
Αθήνα 08 Απριλίου 2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.)
Με τη με αριθ. 6567 Δ΄/07.04.2021 ΈΚθεση Επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική
Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθήνας,
ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ, Α.Φ.Μ.
044977642, μέλος της εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΟΥΖΟΥΛΑ
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ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678, ΑΦΜ 996910057
Α΄Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2103300294
ΚΙΝ. 6955119261, σύμφωνα με το Νόμο,
επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, κ.Ελένη Σ. Γυπαράκη,για τον
καθ’ού η επιταγή προς πληρωμή, ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς
επίδοση του Δικηγόρου Πρωτ. Ηλείας,
Δημητρίου Κονδύλη, πληρεξουσίου της
επισπεύδουσας, ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων
από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece» πρώην
με την επωνυμία «EUROBANK FPS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROBANK
FINANCIAL PLANNING SERVICES»
(υπ΄αριθμ. 1987224/10-06-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ.
27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ
121602601000, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ.
220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ
(τ. Β’)], ως μη δικαιούχου διαδίκου και
ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της
αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με
την επωνυμία η εταιρεία ειδικού σκοπού
με την επωνυμία «ERB RECOVERY
DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ),
που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας
(οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος,
IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές
αντίγραφο της από 08-03-2021 επιταγή
προς πληρωμή κάτωθι του υπ’ αριθμ.
2117/2014 πρώτου (Α’) Απογράφου εκτελεστού της υπ΄ αριθμ.2129/2014 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του
παραπάνω καθ’ού, αγνώστου διαμονής.
Η πιο πάνω από 08-03-2021 επιταγή
προς πληρωμή έχει ως εξής:
«Ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοτυπικό
αντίγραφο από το υπ’ αριθμ. 2117/2014
πρώτο (Α’) Απόγραφο εκτελεστό της υπ΄
αριθμ.2129/2014 διαταγής πληρωμής
του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην
κατοχή μου και επικυρώνω νομίμως, παραγγέλλοντας σε αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα, συγκοινοποιώντας και τα λοιπά
έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
κάτοικο Αθήνας (Δικαστήρια Ευελπίδων),
κατ’άρθο 135 παρ.1 ΚπολΔ, για να λάβει
γνώση ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, κάτοικο
Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ.
13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, και
για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως να καταβάλει, νόμιμα
κι εμπρόθεσμα, τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα ποσά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue
Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»
και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece»
πρώην με την επωνυμία «EUROBANK
FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο
«EUROBANK FINANCIAL PLANNING
SERVICES» (υπ΄αριθμ. 1987224/1006-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ), η οποία
εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της
οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους,
με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά
και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα
από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα
με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με
αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ
(τ. Β’)], ως μη δικαιούχου διαδίκου και
ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της
αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με
την επωνυμία η εταιρεία ειδικού σκοπού
με την επωνυμία «ERB RECOVERY
DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ),
που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας
(οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος,
IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από
13.7.2020 Σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της
οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 14η
Ιουλίου 2020 στα δημόσια βιβλία του
άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αρ.
πρωτ. 272/14.07.2020 στον Τόμο 11,
με αυξ. αριθμ. 220, σε συνδυασμό με
το από 13/07/2020 πληρεξούσιο της
συμβολαιογράφου για την πόλη του
Δουβλίνου Ιρλανδίας Κλοντάγκ Ο’ Χάγκαν (Clodagh O’ Hagan) και η οποία
κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία
«Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ. 8, με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
154558160000, κατόπιν μεταβίβασης
στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, μεταξύ των οποίων και της επιδικασθείσας
απαίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
Ν. 3156/2003 δυνάμει της από 13ης
Ιουλίου 2020 σύμβασης πώλησης και
μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της
οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 14η
Ιουλίου 2020 στα δημόσια βιβλία του
άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αρ.
πρωτ. 271/14.07.2020 στον Τόμο 11,
με αυξ. αριθμ. 219.
Προηγουμένως, η άνω τραπεζική
εταιρεία, με την επωνυμία «Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το
διακριτικό τίτλο «Eurobank», νόμιμα
εκπροσωπούμενη, υποκαταστάθηκε
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένης και της επιδικασθείσας απαίτησης, της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη
Εταιρεία» (με ΑΦΜ 094014250 στη ΔΟΥ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
000223001000), ως καθολική διάδοχος αυτής -λόγω διάσπασης αυτής και
απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής
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δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της «Eurobank»- σύμφωνα
με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019
(άρθρα 57 και 59-74) και 2515/1997 (άρθρο 16) και τις Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και
31909/20.3.2020. Ήτοι:
1] Για επιδικασθείσα απαίτηση, το ισόποσο σε Ευρώ των Ελβετικών Φράγκων Εκατόν εξήντα πέντε Χιλιάδων
οκτακοσίων ενενήντα και Τριάντα τέσσερα (CHF 165.890,34) με την επίσημη
ισοτιμία των σε Ευρώ κατά την ημέρα
καταβολής, συνολικά, που αντιστοιχούν
σήμερα την 17-09-2020 στο ποσό των
Ευρώ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες
πεντακόσια σαράντα και εξήντα δύο λεπτών (159.540,62 €), σύμφωνα με την
επίσημη σημερινή ισοτιμία (0,93) (βάσει
του δελτίου συναλλαγματικών ισοτιμιών
αναφοράς της Ε. Κ. Τ της 17.09.2020
που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος),
έντοκα από 17-9-2020, με το συμβατικό
επιτόκιο υπερημερίας που υπερβαίνει το
συμβατικό επιτόκιο της ενήμερης οφειλής κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και
με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων,
μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης.
2] Ευρώ 1.730,00 για δικαστική δαπάνη
που μας επιδικάσθηκε.
3] Ευρώ 50,00 για δαπάνη επίδοσης
της παρούσας και
4] Ευρώ 50,00 για σύνταξη της παρούσας επιταγής και για εντολή προς επίδοση, τα δε υπό 2, 3 και 4 κονδύλια
συνολικού ποσού 1.830,00 Ευρώ έντοκα, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας
από την επομένη της επίδοσης της παρούσας μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως,
διαφορετικά θα εκτελεσθεί η παρούσα
αναγκαστικά, οπότε και θα προστεθούν
και 50,00 Ευρώ για την εντολή προς
εκτέλεση, που δίνεται με την παρούσα.
δηλαδή συνολικά, το ποσό των
161370,62 €, εκ των οποίων: α) το
μεν ποσό των 159540,62 Ευρώ, έντοκα όπως παραπάνω [υπό 1] και β) το
δε συνολικό ποσό των 1830,00 Ευρώ
[άθροισμα ποσών υπό 2, 3 και 4], έντοκα
με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από
την επομένη της επίδοσης της α επιταγής
την 20-2-2014, μέχρι την ολοσχερή τους
εξόφληση, διαφορετικά θα εκτελεστεί η
παρούσα αναγκαστικά και θα προστεθούν 50,00 Ευρώ για την σύνταξη της
σχετικής εντολής της εκτέλεσης, που
δίνεται με την παρούσα. Δηλώνουμε ότι
πληρεξούσιό μας, δεκτικό καταβολής και
αντίκλητό μας, διορίζουμε τον υπογράφοντα την παρούσα πληρεξούσιο δικηγόρο.
ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ διά της παρούσης μας τα κάτωθι έγγραφα σε νομίμως
επικυρωμένα αντίγραφα, κατ’ άρθρο 925
Κ.ΠολΔ, ήτοι:
1] Την με αριθμ. πρωτοκόλλου
271/14.07.2020 περίληψη της από
13.07.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων
του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003
από την οποία αποδεικνύεται η πώληση
και μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων από την ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ERB
RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο
Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3,
4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών
671742), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα,
που έχει εγγραφεί στις 14.07.2020 στα
Βιβλία του αρθρ. 3 του ν. 2844/2000 του
Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 11
με αριθμό 219 (άρθρο 10 παράγραφος
8 του ν. 3156/2003),
2] Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1168/17-7-2020
κεκυρωμένο απόσπασμα εκ του παραρτήματος που έχει επισυναφθεί στην
παραπάνω περίληψη της σύμβασης
πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει εξαχθεί από τα
δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου
Αθηνών (ν. 2844/2000) και από το οποίο
αποδεικνύεται η μεταβίβαση της παραπάνω απαίτησης (Τομ. 11 και αρ. 219).
3] Την με αριθμ. πρωτοκόλλου
272/14.07.2020 περίληψη της από

13.07.2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων του άρθρου
10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/03 που
ενεγράφη στις 14.07.2020 στο βιβλίο του
άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 11 με
αριθμό 220 (άρθρο 10 παράγραφος 16
του ν. 3156/2003), από την οποία προκύπτει ότι η διαχείριση των παραπάνω
μεταβιβασθεισών απαιτήσεων, μεταξύ
των οποίων και της επιδικασθείσας, ανατέθηκε στις 13.07.2020 από την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την
επωνυμία ««ERB RECOVERY DAC» (Ι
ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ)» στην εταιρεία μας υπό την επωνυμία «doValue
Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»,
με διακριτικό τίτλο «doValue Greece».
4] Το ΦΕΚ τ.Β 880/16.03.2017, στο
οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ.
220/1/13.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,
για την παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία
«Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με το ν. 4354/2015,
όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016.
5] Την Ανακοίνωση για καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ με αρ. πρωτ. 1987224/10.6.2020,
για την τροποποίηση του καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις», τον Διακριτικό Τίτλο
«Eurobank Financial Planning Services»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, που,
μεταξύ άλλων, προβλέπει την τροποποίηση της επωνυμίας σε «doValue
Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»
και διακριτικό τίτλο «doValue Greece».
6] Τις Ανακοινώσεις υπ΄αριθμ. 31907
και 31909/20.3.2020 του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική Δ/
νση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις οποίες καταχωρίσθηκαν στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και
δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό τόπο
του αντίστοιχα, στοιχεία της ανώνυμης
Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη
Εταιρεία» για τη διάσπαση με απόσχιση
του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας αυτής και στοιχεία της νεοσυσταθείσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank
Ανώνυμη Εταιρεία».
7] Την από 17-9-2020 καρτέλα εξωλογιστικού υπολογισμού ποσού οφειλής
μετά τόκων.
Σημειώνεται ότι: Κατά το άρθρο 135
Κ.Πολ.Δ. "Αν είναι άγνωστος ο τόπος
ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η
επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέπει
να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην
έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και
η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα,
ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα
στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη
του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η
περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του
δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά
του και, προκειμένου για απόφαση, το
διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή
τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση
και, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται
η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να
ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να
αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης. Εν προκειμένω, διαπίστωσα ότι ο
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
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και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, δεν κατοικεί στην
Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ.
13-15 (όπως αποδεικνύεται από την
υπ’αριθμ.6487γ/25-09-2020 έκθεση ματαίωσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο ΠρωτΑθηνών, Μερκούρη
Καρακωστή), αλλά ούτε στην έτερη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στον Νέο
Ηράκλειο Αττικής (οδός Πανδοσίας 83
Νέα Ιωνία) (όπως αποδεικνύεται από
την υπ’αριθμ.6490γ/25-09-2020 έκθεση ματαίωσης επίδοσης του δικαστικού
επιμελητή στο ΠρωτΑθηνών, Μερκούρη
Καρακωστή), και επειδή δεν έχει δηλωθεί αντίκλητος και δεν κατέστη δυνατό
να εξακριβώσω τη νέα κατοικία, ή έδρα
της επιχείρησης ή διαμονή του, παρά τις
προσπάθειες που κατέβαλα και την επισταμένη έρευνα που διενήργησα (έρευνα
στα αρχεία της υπηρεσίας μου, έρευνα
προς περιοίκους, το Αστυνομικό Τμήμα
της περιοχής, τον τηλεφωνικό κατάλογο
του Ο.Τ.Ε. και το διαδίκτυο και ερώτηση
του δικ.επιμελητή προς τον αδελφό του,
Βασίλειο Φιλλιπαίο, που δεν απάντησε),
από την οποία προέκυψε ότι είναι ο ανωτέρω αγνώστου διαμονής.
Πύργος, 08-03-2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε2 - ΠΥΡΓΟΣ 27131
ΤΗΛ.ΓΡ.2621035035/ΚΙΝ 6972081439

ΑΦΜ 997851898 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Email:kondylhd@otenet.gr.
Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με
την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ.
Αθήνα 08-04-2021
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ. 4593Δ΄/9-3-2021 Έκθεση
Επίδοσής μου, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον
Φίλλιπο Σουλτάνη του Γεωργίου, πρώην
κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ψηφιακό αντίγραφο της
υπ’ αρ. 3911/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Ειδική
Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών)
με την οποία κηρύσσει τους ενάγοντες:
α) Νικόλαο Παπαδόπουλο του Ανδρέα
(ΑΦΜ:030688163) κάτοικο Παλλήνης
Αττικής και β) Ευτύχιο Παπαδόπουλο
του Ανδρέα (ΑΦΜ:037220618) κάτοικο
Αιάντειου Σαλαμίνας, Λ. Κακής Βίγλας
αρ. 1, μη γνήσια τέκνα του Φίλλιπου
Σουλτάνη του Γεωργίου, για να λάβει
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες,
Αθήνα 7/4/2021
Ο Δικ. Επιμελητής
Εφετείου Αθηνών
Ευγένιος Αθ. Πετρουτζής

Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 02 / 2021
Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας - Διακήρυξη Νο. 02/2021
Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 02/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 19/04/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/04/2021 έως 16/04/2021
και ώρες 10:00 ως 12:00.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 19/04/2021 από ώρα 10:00 έως
13:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:30.
Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα
βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που
εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την
επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.
Πειραιάς, 07 Απριλίου 2021
Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - Τ.Κ. 85 132 ΤΗΛ. (22410) 43500 & (22410) 43517
Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού
Τηλέφωνο
: (22410) 43500, 43502
Φαξ
: (22410) 34949
E-mail
: limenik@yahoo.gr
Site
: www.litando.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :ΨΑΣΠΟΡΙΩ-Γ1Χ
ΑΔΑΜ: 21PROC008428973
ΡΟΔΟΣ Ρόδος, 08/04/2021
Αριθ. Πρωτ. 710

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
Κωδικοί CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης.
O Πρόεδρος του ΔΛΤΝΔ έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 42/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΩΔΟΡΙΩΖΗΑ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η επαναδιακήκυρυξη, και την υπ’
αριθμ. 41/2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:97ΤΚΟΡΙΩ-8Ξ9), περί α) ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των των ορίων και β) επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού, προκηρύσσει την επανάληψη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)
ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ).
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για 2 έτη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης για
1 επιπλέον έτος ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 1.412.139,75 € μαζί με το
Φ.Π.Α. 24% (470.713,25 για κάθε έτος)
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για την εφαρμογή του
κώδικα ISPS σε αυτή από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
(ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το σχεδιασμό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας, και τη μελέτη του Σχεδίου Ασφαλείας
Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Κεντρικού Τουριστικού Λιμένα ΡΟΔΟΥ για τη
μείωση της τρωτότητας της έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών και προκειμένου
η Εγκατάσταση αυτή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 725/2004.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Προϋποθέσεις συμμετοχής/Καταλληλόλητα επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ
(Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας).
Απαιτείται επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Γενικός χρόνος παράδοσης – Διάρκεια: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: ΔΛΤΝΔ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ, ΡΟΔΟΣ
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους
που περιέχονται στην Επανάληψη της Διακήρυξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου-ΔΛΤΝΔ (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά
κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η
αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:
Ημερομηνία: 13/05/2021και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί
στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί
µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό,
που ανέρχεται στο ποσό των 15.184,30 Ευρώ (2% επί της 2-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Η διορθωτική προκήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 08/04/2021.
Η αρχική προκήρυξη είχε αριθμό 2021/S 057-144133.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
Β. Παπαοικονόμου

Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html
1520
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Μέχρι τέλος του μήνα
το master plan
για το ΟΑΚΑ
Μέχρι τέλος του μήνα θα γίνει η παρουσίαση του masterplan για τον πλήρη
εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, όπως
ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα τη Βουλή ο
υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ
Φωτεινής Πιπιλή.
Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, το σχέδιο
περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης, και
περιλαμβάνει και την ολοκληρωμένη
συντήρηση, μεταξύ άλλων, των αρχιτεκτονικών κατασκευών Καλατράβα.
«Επί δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια δεν έχει
σφίξει ούτε μία βίδα έστω ένας εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις Καλατράβα.
Παραλάβαμε ένα αθλητικό κέντρο που
είχε εγκαταλειφθεί, είχε μαραζώσει, είχε
απαξιωθεί και το μετατρέπουμε βήμαβήμα με πολλή μεθοδικότητα και κυρίως
με μεγάλη πίστη στο όραμά μας και στο
όνειρό μας για το σύγχρονο ΟΑΚΑ σε
ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, σε ένα
σύγχρονο πολυχώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, ενημέρωσης αλλά και
εκπαίδευσης», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Παράλληλα προσέθεσε: «Στόχος
μας είναι το ΟΑΚΑ να γίνει μια κυψέλη
ανάπτυξης του αθλητισμού, ένα πραγματικό στολίδι, όπως του αξίζει δηλαδή,
ένας χώρος που εκτός από αθλητισμό θα
προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πολιτισμό και θα αναδειχθεί και ως τουριστικός προορισμός, ως κομμάτι δηλαδή της
σύγχρονης ιστορίας των Ολυμπιακών
Αγώνων». Στην «εικόνα εγκατάλειψης των
εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ», αναφέρθηκε η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή.
«Δεν είμαι άνθρωπος του αθλητισμού,
αλλά είμαι άνθρωπος και πολίτης που
περπατάω. Και ενώ υπήρχε αυτή η ελευθερία χώρου, με ασφάλεια για τα μέτρα
της πανδημίας, μου έκανε πολύ κακή
εντύπωση η εγκατάλειψη, και μάλιστα
αναρωτήθηκα, μα πόσα εκατομμύρια,
εκατοντάδες εκατομμύρια, δαπανήθηκαν
όχι μόνο για τον περίφημο Καλατράβα,
όπως το λέει ο λαός, αλλά και για άλλες
αθλητικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις»,
παρατήρησε η βουλευτής για την εικόνα
εγκατάλειψης του ΟΑΚΑ όπως και άλλων ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

100-120 δόσεις:

Νέα ευκαιρία για ένταξη
των οφειλετών στη ρύθμιση

Τ

ην δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 100 και 120 δόσεων
που είχαν νομοθετηθεί το 2015 και το 2019 δίνει για μια ακομη φορα (την 3η κατά σειρα)
στους οφειλέτες του Δημοσίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η νέα αυτή δυνατότητα παρέχεται σε οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης αλλά υπέβαλαν
την αίτηση επανένταξης μετά την 1η-1-2021 κι όχι μέχρι τις
31-12-2020 όπως προέβλεπε η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Επίσης η νέα ευκαιρία επανένταξης δίνεται και σε οφειλέτες, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι
τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν καν την αίτηση
επανένταξης. Σύμφωνα ειδικότερα με τα όσα ορίζονται σε
εγκύκλιο που υπέγραψε και απέστειλε χθες σε όλες τις
Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις λοιπές φοροεισπρακτικές υπηρεσίες της χώρας ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, στη ρύθμιση των
100 δόσεων του ν. 4321/2015 και των 120 δόσεων του ν.
4611/2019 επανεντάσσονται:
Ι. Οφειλέτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης, όπως διαπιστώνεται μετά από έλεγχο που διενεργείται
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση
επανένταξης μετά την 01.01.2021. Στην περίπτωση αυτή,
οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.
ΙΙ. Οφειλέτες, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν
την αίτηση επανένταξης, εφόσον υποβάλουν τη σχετική

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μέχρι και 29.04.2021 και:
i) είτε η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2021 έχει παραταθεί, σύμφωνα με τις ΑΥΟ
Α.1014/2021 (Β’ 286), Α.1015/2021 (Β’ 246), Α.1028/2021
(Β’ 726) και Α.1029/2021( Β’ 617),
ii) είτε έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τη δόση Ιανουαρίου
2021 και Φεβρουαρίου 2021.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εξόφλησης ή παράτασης καταβολής των προαναφερόμενων δόσεων, οι οφειλέτες της παρούσας περίπτωσης
(υπ’ αρ. II) δεν δύνανται να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις
των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων
98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), συμφώνως προς τους αναλυτικά αναφερόμενους στην Ε.2198/2020 λόγους απώλειας
εκάστης ρύθμισης.
Ειδικότερα: (α) η ρύθμιση των άρθρων 98-109 του Ν.
4611/2019 απόλλυται, μεταξύ άλλων, αν ο οφειλέτης δεν
καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης και (β) η ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015
απόλλυται, μεταξύ άλλων, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει
τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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ΔΝΤ: Επιστροφή
σε πρωτογενή
πλεονάσματα
από το 2022
Σταθερά πάνω από τα 100 δισ. ευρώ θα
κυμανθούν οι κρατικές δαπάνες λόγω της
πανδημίας και το 2021, ενώ η ελληνική
οικονομία θα επιστρέψει στα πρωτογενή
πλεονάσματα από το 2022, σύμφωνα με
την έκθεση του ΔΝΤ «Fiscal Monitor»,
που δημοσιεύθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της
εαρινής συνόδου του Ταμείου. Τα στοιχεία
για την Ελλάδα δείχνουν ότι φέτος το Δημόσιο θα χρειαστεί να δαπανήσει περισσότερα
χρήματα για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων εξαιτίας της υγειονομικής
κρίσης. Όπως τονίζεται, το ύψος των δαπανών το 2021 θα φτάσει στο 59,1% του ΑΕΠ
από 58,2% του ΑΕΠ το 2020. Οι δαπάνες
θα αρχίσουν να μειώνονται σταδιακά από το
2022, οπότε και θα ανέλθουν στο 52,8% του
ΑΕΠ, στο 52%/ΑΕΠ το 2023, 50,9%/ΑΕΠ
το 2024, 50%/ΑΕΠ το 2025 και στο 48,7%
το 2026. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν το 2021, με την ελληνική οικονομία να
επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
(3,8% σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΝΤ).
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2021 τα έσοδα θα
φτάσουν στο 50,3%/ΑΕΠ από 48,3% / ΑΕΠ
το 2020. Όσον αφορά τα επόμενα έτη, τα
έσοδα θα διαμορφωθούν στο 50% / ΑΕΠ
το 2023, θα υποχωρήσουν στο 49,9%/ΑΕΠ
το 2024, στο 48,3%/ ΑΕΠ το 2025 και στο
47,2%/ΑΕΠ το 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία μετά
από δύο έτη όπου θα καταγράφονται πρωτογενή ελλείμματα, 7% του ΑΕΠ το 2020
και 6% του ΑΕΠ το 2021, θα επιστρέψει σε
πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία μάλιστα
θα αυξάνονται σταδιακά έως το 2026. Πιο
συγκεκριμένα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι το
2023 το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει
στο 0,3%/ΑΕΠ, 1,2% /ΑΕΠ το 2024, 1,3%/
ΑΕΠ το 2025 και στο 1,5%/ ΑΕΠ το 2026.
Όσον αφορά στο ελληνικό χρέος, αν και
παραμένει το υψηλότερο διεθνώς, θα αρχίσει
να μειώνεται από φέτος, για να υποχωρήσει
κάτω από το 200% ως ποσοστό του ΑΕΠ
το 2022. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Ταμείου, το 2020 το χρέος θα φτάσει στο
213,1% του ΑΕΠ το 2020 και υποχωρεί στο
210,1% του ΑΕΠ το 2021. Το 2022 θα υποχωρήσει στο 200,5% /ΑΕΠ , στο 193,1%/ΑΕΠ
το 2023, στο 189,1%/ΑΕΠ το 2024, 184,8%/
ΑΕΠ το 2025 για να φτάσει στο 179,6% /
ΑΕΠ το 2026.

