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Άρχισε η επιχείρηση
στη Συρία
Ο πρόεδρος της Τουρκίας,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ανακοίνωσε -μέσω tweeterτην έναρξη της τουρκικής
στρατιωτικής επιχείρησης στη
βορειοανατολική Συρία με την ονομασία
«Πηγή της Ειρήνης».
Τουρκικά στρατεύματα ξεκίνησαν τη στρατιωτική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία,
ώστε να απωθήσουν δυνάμεις των Κούρδων
που βρίσκονται στη συνοριακή γραμμή.
Αυτό που ήδη γνωρίζαμε είναι πως οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονταν κοντά στις πόλεις
Ταλ Αμπιάντ και Ρας αλ Αΐν, με σκοπό να
προετοιμάσουν το έδαφος για μια ευρεία
εισβολή. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι «έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
προετοιμασίες εν όψει μιας επιχείρησης».
Ταυτόχρονα, οι ημιαυτόνομες κουρδικές
Aρχές της Συρίας κάλεσαν σήμερα Τετάρτη
(9/10) σε «γενική κινητοποίηση για τρεις ημέρες» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή
μιας επίθεσης από τη γειτονική Τουρκία.

Μόλις 5,1% το ποσοστό
ανεργίας στις χώρες
του ΟΟΣΑ
Το ποσοστό ανεργίας στις
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ
(Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
μειώθηκε τον Αύγουστο κατά
0,1 της ποσοστιαίας μονάδας στο 5,1%, που
είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο
του 1998 που είναι διαθέσιμα τα σχετικά
στοιχεία για την περιοχή του ΟΟΣΑ. Τον
Αύγουστο υπήρχαν 32,9 εκατομμύρια
άνεργοι στην περιοχή του ΟΟΣΑ.
Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον Αύγουστο κατά 0,1 της ποσοστιαίας
μονάδας στο 7,4%, όσο και τον Απρίλιο του
2008, λίγο πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση.
Εκτός της Ευρώπης, το ποσοστό ανεργίας
έμεινε σταθερό στον Καναδά (5,7%), το Μεξικό (3,5%) και τις ΗΠΑ (3,7%), ενώ μειώθηκε
κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας στην
Κορέα (στο 3,1%). Πιο πρόσφατα στοιχεία
δείχνουν το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον
Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας στο 3,5%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 1969.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15
έως 24 ετών) παρέμεινε σταθερό τον Αύγουστο στο 11,2% στην περιοχή του ΟΟΣΑ, αλλά
παραμένει πάνω από το 25% στην Ελλάδα
(στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 για το οποίο
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), την Ιταλία και
την Ισπανία.

Αγοραστός

Μπουτάρης

Ευρωπαϊκή λύση για το προσφυγικό και
παράλληλη οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τις ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα, ζήτησε από
τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
σελ. 2
➞

Κ. Μητσοτάκης

Στη μακρά ιστορία της οικογένειας Mπουτάρη
στο χώρο της οινοποιίας υπήρξαν αρκετές «φουρτούνες», αλλά και ορισμένες κομβικές στιγμές.
Mία από αυτές ήταν στα μέσα της δεκαετίας
του ’90, όταν τα αδέλφια Kώστας και Γιάννης
αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς
επιχειρηματικούς δρόμους.
σελ. 3
➞

Η περαιτέρω προώθηση των οικονομικών και
ενεργειακών σχέσεων Αθήνας, Λευκωσίας και
Καΐρου συζητήθηκε στο πλαίσιο της 7ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου
και Αιγύπτου, που διεξήχθη στην αιγυπτιακή
πρωτεύουσα και όπως δήλωσε ο Έλληνας
πρωθυπουργός.
σελ. 8
➞

Για πρώτη φορά οι αγορές πληρώνουν
για να δανείσουν στην Ελλάδα

Σ

ε αρνητικό έδαφος για πρώτη
φορά στην ιστορία του ελληνικού χρέους βρέθηκε το επιτόκιο
στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων
τρίμηνης διάρκειας που διενήργησε
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αντλώντας με αρνητικό
επιτόκιο 448 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο
στη διαχείριση του δημοσίου χρέους,
καθώς για πρώτη φορά οι επενδυτές
αγοράζουν έντοκα με αρνητικό επιτόκιο, χάνοντας έστω και ένα μικρό
μέρος της αξίας του κεφαλαίου τους,
στο γενικότερο, βέβαια, περιβάλλον
αρνητικών επιτοκίων στις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης, που έχουν
δει τα επιτόκιά τους να διολισθαίνουν
σε αρνητικό έδαφος εδώ και καιρό.
Αυτό μπορεί να εκληφθεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική
οικονομία, ενώ έρχεται μία μέρα μετά
την επιτυχημένη επανέκδοση του
ελληνικού δεκαετούς ομολόγου με
ιστορικά χαμηλό επιτόκιο 1,5%, που
συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση,
καθώς, μεταξύ άλλων, οι επενδυτές
παραμένουν στο κυνήγι έστω και
μικρών αποδόσεων εντός της Ευρωζώνης.
Η συμπίεση του κόστους δανεισμού
του Δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα αφενός μπορεί να υποστηρίξει υπό προϋποθέσεις τη δημιουργία
δημοσιονομικών περιθωρίων. Κυρίως, όμως, συμπαρασύρει το κόστος
δανεισμού των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να δανειστούν με φθηνότερο κόστος στη
διεθνή, αλλά και την εγχώρια αγορά,
ενώ ενισχύει τις πιθανότητες για ταχύτερη αναβάθμιση της οικονομίας,

που, με τη σειρά της, βελτιώνει την
πιστοληπτική ικανότητα Δημοσίου
και επιχειρήσεων, δηλαδή τον δανεισμό με καλύτερους όρους.
Στον αντίποδα, βέβαια, η μείωση των
επιτοκίων στην οικονομία περιορίζει τις αποδόσεις στα διαθέσιμα των
ασφαλιστικών ταμείων και σημαίνει
μικρότερα επιτόκια και για τους καταθέτες. Το επιτόκιο στη δημοπρασία των εντόκων πριν από λίγη ώρα
διαμορφώθηκε στο -0,02%, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλό για το
ελληνικό χρέος στη σκιά της ραγδαίας
αποκλιμάκωσης που έχει σημειώσει
το κόστος δανεισμού του ελληνικού
Δημοσίου τους τελευταίους μήνες,
ακολουθώντας την τάση στην Ευ-

ρωζώνη μετά και τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για νέο κύμα ποσοτικής
χαλάρωσης.
Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στην ελληνική αγορά χρέους,
η οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν
αποκλεισμένη από τις αγορές και
σήμερα προχωρά με ταχείς ρυθμούς
στην επανένταξή της στα ραντάρ των
επενδυτών και στην ανοικοδόμηση
της καμπύλης του ελληνικού χρέους.
Στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης
διάρκειας τον Αύγουστο είχε διαμορφωθεί στο 0,095%. Ο συντελεστής
κάλυψης της έκδοσης ήταν υψηλός
στο 2,71 από 1,59 στην προηγούμενη

δημοπρασία του Αυγούστου.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ο ΟΔΔΗΧ για
τη σταδιακή μείωση του αποθέματος
των εντόκων γραμματίων σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα 15,2
δισ. ευρώ σήμερα στο πλαίσιο του
στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού για μείωση της έκθεσης του
Δημοσίου σε έντοκα γραμμάτια και
σε επίπεδα κάτω των 10 δισ. ευρώ
μέχρι το 2020 και της σταδιακής τους
αντικατάστασης με ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας με δεδομένη και
τη μεγάλη διασπορά των εντόκων
γραμματίων σε ξένους επενδυτές σε
μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας
στις διεθνείς αγορές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Δένδιας:
Δεν θα αφήσουμε
παιχνίδια των Τούρκων
να παίζονται
στην πλάτη μας
«Δεν θα αφήσουμε τα παιχνίδια των
Τούρκων να παίζονται στην πλάτη μας»,
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας στέλνοντας σαφές μήνυμα
προς την Άγκυρα. Μιλώντας το πρωί
στον ρ/σ «Πρώτο Θέμα», επισήμανε ότι
δεν μπορεί η Τουρκία να προσπαθεί να
εκβιάσει την ΕΕ με το μεταναστευτικό
και αναφέρθηκε στον μηχανισμό που
προωθεί η κυβέρνηση, με τον οποίον
-όπως είπε- θα έχουμε τον απόλυτο
έλεγχο των συνόρων μας.
Ερωτηθείς σχετικά με την ασάφεια των
ΗΠΑ ως προς το θέμα της Συρίας, ο κ.
Δένδιας τόνισε ότι, όσον αφορά την
Ελλάδα, δεν μας έχει δώσει το δικαίωμα
η αμερικανική διοίκηση να αμφιβάλουμε ουδέποτε για την αξιοπιστία της.
Υπογράμμισε το γεγονός ότι ο κ. Πομπέο δεν πήγε στην ‘Αγκυρα κατά την
πρόσφατη περιοδεία του, υπογραμμίζοντας ότι «στα δικά μας αυτιά ελέχθησαν
καθαρά και σταράτα πράγματα. Δεν
έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ ότι όσα
μας είπε δεν θα τηρηθούν προς εμάς».
Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο
απρόβλεπτος είναι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, ο κ. Δένδιας τόνισε
χαρακτηριστικά: «Εμείς επιδιώκουμε
να είμαστε σοβαροί και προβλέψιμοι
παίκτες στην περιοχή. Θέλουμε να
ξέρουν όλοι τις κόκκινες γραμμές μας.
Παίζουμε στη σκακιέρα του διεθνούς
δικαίου, όχι των κανονιοφόρων».

1 στους 3 οφειλέτες
κατέφυγε στη ρύθμιση
των 120 δόσεων

Αγοραστός:

Σε κατάσταση ομηρίας
η Ελλάδα στο μεταναστευτικό

Ε

υρωπαϊκή λύση για το προσφυγικό και παράλληλη οικονομική στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα,
ζήτησε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
και περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Μιλώντας στη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), συμμετέχοντας στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών και των Πόλεων», o κ. Αγοραστός υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί ένα modus vivendi της Ευρώπης
με την Τουρκία, διότι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτή
τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση ομηρίας, με
τα θαλάσσια σύνορα να είναι ανοιχτά και τα σύνορα προς
την Ευρώπη να παραμένουν κλειστά».
Επίσης υπογράμμισε, ότι «η Ελλάδα σηκώνει το βάρος

Από αυτές, 217.276 αιτήσεις είναι ακόμη
εκκρεμείς.
Συνεπώς, όπως τονίζεται, 1 στους 3
οφειλέτες συμπολίτες μας έχει υπαχθεί
στη ρύθμιση, έχοντας ληξιπρόθεσμες
οφειλές ποσού μεγαλύτερου των 1.500
ευρώ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,
η επιτυχία αυτή καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι το 70% του
συνόλου των οφειλετών αντιστοιχεί σε
μικροοφειλέτες με χρέος έως 500 ευρώ
και οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστικό λόγο
να ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς και
σε οφειλέτες με χρέη παλαιών ετών των
οποίων η είσπραξη καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
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ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προβλήματος και η λύση πρέπει
να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στήριξη, όχι
μόνο των προσφύγων και των μεταναστών αλλά και των
Ελλήνων πολιτών».
Ο κ. Αγοραστός κατέθεσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία
«περισσότερα από 5 εκατομμύρια Έλληνες είναι οικονομικά ανενεργοί, οι άνεργοι ξεπερνούν τους 850.000 ενώ
ο ενεργά οικονομικός πληθυσμός μόλις που αγγίζει τα 4
εκατομμύρια».

Απορροφούνται
σε Σαράντη και
Notos Com εργαζόμενοι
της Folli Follie

Από Σαράντη και Notos Com «απορροφήθηκε» η πλειονότητα των εργαζομένων της Folli
Follie που απασχολούνταν στη θυγατρική
του ομίλου, FF Cosmetics.
Μετά και τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου
προϊόντων της Coty στον όμιλο Σαράντη
αλλά και της Shiseido και Dolce&Cabbana
στη Notos Com Holdings ένας σημαντικός
αριθμός στελεχών που «έτρεχαν» τα brands
των γνωστών οίκων για τη FF Group συνεχίζουν να εργάζονται γι' αυτά, με νέους εργοδότες, στα διάδοχα σχήματα που ανέλαβαν
τα ισχυρά συμβόλαια. Πληροφορίες, θέλουν
το ανθρώπινο δυναμικό της FF Cosmetics
στις αρχές του έτους να αριθμεί περί τα 310
άτομα. Μάλιστα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στον όμιλο Folli Follie, με 100% συμμετοχή από τη
FF Cosmetics. Το πρόγραμμα, πέρα από το
γεγονός ότι απορρόφησε ένα σημαντικό κονδύλι από τα λιγοστά διαθέσιμα της εταιρείας
(σε αποζημιώσεις, Δώρα Χριστουγέννων,
επιδόματα αδείας, εταιρικά ασφαλιστικά
προγράμματα κ.ο.κ.), έδωσε (προσωρινή)
διέξοδο σε δεκάδες εργαζόμενους που για
σχεδόν ενάμιση χρόνο βίωναν αβεβαιότητα
στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Οι αποχωρήσεις κατά κύματα είχαν ημερομηνίες-ορόσημα την 30ή Ιουλίου, σε συνέχεια της συμφωνίας του ομίλου Σαράντη για
αντιπροσώπευση και διανομή σημάτων της
Coty και την 30ή Αυγούστου, σε συνέχεια
της διεύρυνσης της συνεργασίας της Notos
Com με τη Shiseido ΕΜΕΑ. Σε συνέχεια
των παραπάνω, ένα σημαντικό μέρος του
ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως επιτελικά
στελέχη της FF Cosmetics «μετακόμισαν»
σε νέους εργοδότες.

Handelsblatt: Στην Ελλάδα
φοβούνται το επιχειρείν

Καταβολή των δεδουλευμένων ζητούν
οι εργαζόμενοι στη Χαλυβουργική

H οικονομική εφημερίδα Handelsblatt δημοσιεύει μια ενδιαφέρουσα στατιστική
την οποία αποτυπώνει σε ένα σχεδιάγραμμα σχετικά με τους νέους επιχειρηματίες σε
όλο τον κόσμο όσον αφορά τους φόβους τους και την εκτίμηση που απολαμβάνουν.
Οπως μεταδίδει η Deutsche Welle, η εφημερίδα σημειώνει πως: «Οι νέοι επιχειρηματίες στη Βενεζουέλα περιμένουν πάνω από μισό χρόνο για να πάρουν άδεια,
στην Ελλάδα επικρατεί περισσότερο φόβος όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και στη Μέση Ανατολή οι επιχειρηματίες χαίρουν μεγάλης εκτιμήσεως».
Συγκεκριμένα το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που δήλωσαν ότι φοβούνται ότι η επιχείρησή τους μπορεί να αποτύχει φθάνει στο 70,2% καταλαμβάνοντας
την πρώτη θέση. Ακολουθεί η Κύπρος με 54,9% και στην τελευταία θέση όπως
παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα είναι η Γαλλία με 38,3%.
Στην ερώτηση τι ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού άνοιξε νέα επιχείρηση τα τελευταία 3,5 χρόνια, η Ελλάδα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις με 4,8%. Στην
κατώτατη θέση είναι πάντως η Βουλγαρία με 3,7% και στην πρώτη το Εκουαδόρ
με 29,6%. Επίσης όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που πήρε δάνειο για
την επιχείρησή του το 2017 στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 1,7%, στη Γερμανία στο
2,9% και στη Λιβερία στο 21%.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν περίπου 200 εργαζόμενοι στο
εργοστάσιο της Χαλυβουργικής, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των
μισθών τους.
Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων της Χαλυβουργικής, Γιώργος Γάκης, ανέφερε:
«Σήμερα ξεκινάμε μία μορφή κινητοποίησης. Περίπου 200 εργαζόμενοι, οι
οποίοι παραμένουμε απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες, έχουμε αποκλείσει από
το πρωί την πύλη της Χαλυβουργικής. Δεν μπαίνει κανείς στον χώρο του
εργοστασίου. Στις 10:00 θα κλείσουμε για μισή ώρα συμβολικά την ΑθηνώνΚορίνθου, στο ένα ρεύμα προς Αθήνα».
Ο κ. Γάκης προειδοποίησε με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν καταβληθεί άμεσα η μισθοδοσία των εργαζομένων. «Σε συνεργασία με το Εργατικό
Κέντρο Ελευσίνας και τους τοπικούς φορείς, θα προχωρήσουμε σε γενικό
αποκλεισμό της εθνικής οδού», τόνισε προσθέτοντας: «Ζητάμε την επανεκκίνηση της λειτουργίας του εργοστασίου».
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«Πριγκίπισσες» στο επιχειρείν
Mαριάννα Γουλανδρή και Eμιλυ Bαφειά. Δυο
κυρίες με ξεχωριστή «λάμψη», δυο ευγενικές
αλλά πολύ δυναμικές νεαρές γυναίκες, επίλεκτα
μέλη του διεθνούς jet set και προερχόμενες
από δυο εκ των μεγαλύτερων επιχειρηματικών
οικογενειών της Eλλάδας, έχουν κάτι, ακόμα,
κοινό. Tην ιδιαίτερα αναπτυγμένη καλλιτεχνική
φύση τους και την αγάπη τους για την τέχνη,
που «κυλά στο αίμα τους». Δυο στοιχεία τα
οποία οι ίδιες μετουσιώνουν με ιδανικό τρόπο
στις δημιουργίες τους, που αφορούν τις προσωπικές δραστηριότητές τους και κατάφεραν,
μέσω αυτών, να καθιερωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, η καθεμία στο δικό της χώρο:
H μεν Mαριάννα Γουλανδρή στον σχεδιασμό
κοσμημάτων, η δε Eμιλυ Bαφειά στο Graphic
Design, με έργα για σπίτια και για σκάφη. H
εντυπωσιακή, κοινή παρουσία τους στην έκθεση
«Jewelry & Art» trunk show, σε membership
club του κοσμοπολίτικου Mονακό, σε ένα
τριήμερο γκαλά με πολλά events, παρουσία
«γαλαζοαίματων», όπως ο Πρίγκιπας Aλβέρτος,
διαφόρων σταρ του Xόλυγουντ, Eλλήνων μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά και ξένων billionaires
και άλλων μεγάλων προσωπικοτήτων, ήταν
μόνο... μια από τις πολλές αφορμές για να
βρεθούν, πάλι, στο επίκεντρο του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος οι δυο «πριγκίπισσες» του ελληνικού επιχειρείν!
Tο ξεκίνημα για την Mαριάννα Γουλανδρή έγινε
αρκετά χρόνια πριν. Eγγονή της Mαριάννας και
του Bαρδή Bαρδινογιάννη, κόρη της Xριστιάνας Bαρδινογιάννη και του Γιώργου Γουλανδρή
και σύζυγος του Φίλιππου Λαιμού, διέθετε τις
απαραίτητες καταβολές στο DNA της, που θα
της επέτρεπαν να αναδείξει το ταλέντο της και
να χαράξει μια «ρότα» εντελώς ανεξάρτητη σε
σχέση με τα core αντικείμενα των επιχειρήσεων
της οικογένειάς της, με την ανάλογη επιτυχία...
Γεννημένη στην αριστοκρατική συνοικία
Mέιφερ του Λονδίνου και παθιασμένη με την
δουλειά της, κατέκτησε τον «κόσμο» της μόδας
και του jewelry, χωρίς «τυμπανοκρουσίες»,
αξιοποιώντας τις σπουδές της στα American
InterContinental University (με υποτροφία στα
19 της), London College of Fashion και Istituto
Marangoni.
Φεβρουάριο του 2011, σε πολύ νεαρή ηλικία,
κοντά στα 20, αποφάσισε να κάνει το πρώτο
της βήμα:
η ίδρυση του οίκου Marianna G., συνδυάστηκε
με το μεγάλο «γκελ» της πρώτης collection
μαγιό και beachwear που «έφερε» την υπογραφή της και εδραίωσε ένα νέο brand «με το
καλημέρα»!
«O κύβος ερρίφθη» και η μια συλλογή, ακολουθούσε πλέον την άλλη, με την πολλά υποσχόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο σχεδιάστρια να
αποσπά θετικά σχόλια από «ιέρειες της μόδας»,
όπως η διάσημη Iταλίδα blogger Kιάρα Φεράνι
και η «θεά» της πασαρέλας Eλ Mακφέρσον.
Aργότερα, σειρά πήραν το 2015, οι εξαιρετικές
συλλογές της από κοσμήματα με το ίδιο brand,
που όσο κυλούσε ο καιρός «δυνάμωνε». Eκείνη
την εποχή «γεννήθηκε» το e-shop Marianna
Goulandris. Πελάτες της, πολλά «βαριά» ονόματα. Γυναίκες με μια διαφορετική φιλοσοφία για
τη ζωή, ανεξάρτητες, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις, όπως έχει εξηγήσει η ίδια.
«Tο μεγαλύτερο πρότυπό μου είναι η γιαγιά μου.
Mε δίδαξε πώς να δημιουργήσω μια επιτυχημένη επιχείρηση με το να είναι 100% αφοσιωμένη
στην οικογένεια και τη φιλανθρωπία», εξομολογήθηκε με θαυμασμό σε παλαιότερη συνέντευξή της. Στο παρελθόν είχε προσφέρει ποσοστό
από τα κέρδη των πωλήσεών της στον Σύλλογο
Φίλων Παιδιών με Kαρκίνο «Eλπίδα», πρόεδρος
του οποίου είναι η Mαριάννα B. Bαρδινογιάννη.

KΩΣTAΣ MΠOYTAPHΣ:

Oι δύο «σανίδες» σωτηρίας και
η παράταση μέχρι το «πέναλτι»
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Γιατί παχαίνουμε
όταν μεγαλώνουμε

Σ

τη μακρά ιστορία της οικογένειας Mπουτάρη στο χώρο της οινοποιίας υπήρξαν
αρκετές «φουρτούνες», αλλά και ορισμένες κομβικές στιγμές. Mία από αυτές ήταν
στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν τα αδέλφια Kώστας και Γιάννης αποφάσισαν
να ακολουθήσουν διαφορετικούς επιχειρηματικούς δρόμους. O μεν Kώστας συνεχίζοντας
την οικογενειακή εταιρία «Mπουτάρης Oινοποιητική», ο δε πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη δική του εταιρία «Kτήμα Kυρ Γιάννη».
H Mπουτάρης Oινοποιητική όμως, βρέθηκε γρήγορα
μπροστά στον πρώτο μεγάλο «κάβο», καθώς το 1998, ήταν
φορτωμένη με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες,
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ύψους 15 δισ. δραχμών
(τότε), δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα περί τα 45 εκ.
ευρώ «κόκκινα» χρέη.
Σε εκείνη τη φάση, δεδομένου ότι μιλάμε και για μια
εντελώς διαφορετική εποχή «προ κρίσης», οι τράπεζες πρόσφεραν «σανίδα σωτηρίας», που παράλληλα
με κάποιες εύστοχες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως
το λανσάρισμα της μπίρας «Mύθος», αλλά και με μια
AMK (1,4 δισ. δραχμών), επέτρεψαν στη Mπουτάρης
Oινοποιητική να βγει στο «ξέφωτο».
H «ξαστεριά» όμως δεν κράτησε πολύ. Έτσι, όταν ενέσκηψε η κρίση, η εταιρία του Kώστα Mπουτάρη «ξανακύλησε»
στον ολισθηρό δρόμο των ληξιπρόθεσμων δανείων, των
οικονομικών ανοιγμάτων και των ζημιών. Aυτή τη φορά
οι τράπεζες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις πρόσφεραν τελικά τη δεύτερη «σανίδα σωτηρίας», αλλά με
πιο σκληρούς όρους.
H συμφωνία εξυγίανσης για τα δάνεια ύψους 24,5 εκ.
ευρώ, που επικυρώθηκε στις αρχές του 2017, προέβλεπε
την πώληση περιουσιακών στοιχείων, -όπως του γαλλικού
οινοποιείου Milessime SaS-, το δραστικό «συμμάζεμα»
της εταιρίας, την πώληση του εξοχικού του K. Mπουτάρη
στην Ύδρα με το τίμημα να εισφέρεται σε AMK, αλλά
και τη μείωση των αμοιβών της διοίκησης.

H ρύθμιση δεν περιείχε «κούρεμα» αλλά ευνοϊκά μέτρα,
όπως 15ετή περίοδο αποπληρωμής με χαμηλό επιτόκιο
και χρηματοδότηση για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της
εταιρίας. Tο πρόβλημα είναι ότι η πλευρά Mπουτάρη δεν
τήρησε καμία από τις δεσμεύσεις της με αποτέλεσμα οι
τράπεζες να προχωρήσουν στην καταγγελία των δανείων
και σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.
Mε «θύμα», -κατ’ αρχήν-, το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
οινοποιείο στη Σαντορίνη που λειτουργεί εδώ και τρεις
δεκαετίες και είναι το πρώτο μάλιστα που εντάχθηκε στα
προγράμματα του αγροτουρισμού. Mαζί με αυτό και μια
σειρά από εκτάσεις (άνω των 70 στρεμμάτων), στις οποίες
καλλιεργούνται κάποιες από τις φημισμένες ετικέτες της
εταιρίας, όπως οι Kαλλίστη, Nυχτέρι, Visanto.
Kάπως έτσι το οινοποιείο έφτασε στο ηλεκτρονικό σφυρί,
με προγραμματισμό για τις 18 Σεπτεμβρίου και με «κατώφλι» τιμής τα 1,2 εκ. ευρώ.
H πλευρά Mπουτάρη αντέδρασε καταθέτοντας, ανακοπή
για την τιμή και πετυχαίνοντας αυτή να υπερδιπλασιαστεί
στα 2,63 εκ. Παράλληλα, όμως, προχώρησε και σε αίτηση
αναστολής του πλειστηριασμού. Tο Mονομελές Eφετείο
Aιγαίου πράγματι ανέστειλε το σφυρί μέχρι την εκδίκαση
της έφεσης που έχει κατατεθεί, δίνοντας λίγο χρόνο στον
K. Mπουτάρη.
Tο ερώτημα είναι αν αυτό το περιθώριο χρόνου θα φέρει
κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ή απλά θα είναι μια παράταση πριν να χτυπηθεί το «πέναλτι»...

Νέα έρευνα στα λιποκύτταρα
που δημοσιεύθηκε στο Nature
Medicine αποκαλύπτει γιατί
είναι τόσο δύσκολο να παραμείνουμε αδύνατοι καθώς μεγαλώνουμε. Σύμφωνα με τους
σουηδούς ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας οι άνθρωποι που κατανάλωναν τις ίδιες ή λίγο περισσότερες
θερμίδες καθώς μεγάλωναν είχαν αύξηση του βάρους κατά
20% κατά μέσο όρο.
Οι ερευνητές με επικεφαλής
τον καθηγητή Peter Arner
ανέλυσαν τα λιποκύτταρα από
54 άνδρες και γυναίκες για μια
περίοδο δεκατριών ετών.
Σύμφωνα με την ομάδα του Δρ.
Arner τα λιποκύτταρα έδειχναν
σημάδια γήρανσης αναφορικά
με τον ρυθμό διάσπασης και
αποθήκευσης τους, μια διαδικασία γνωστή ως κινητικότητα
λιπιδίων.
Οι ερευνητές εκτίμησαν επίσης τον βαθμό αποθήκευσης
και αφαίρεσης λίπους σε 41
γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε επεμβάσεις βαριατρικής
χειρουργικής, καθώς και σε τι
βαθμό η κινητικότητα των λιπιδίων επηρέαζε την ιδιότητά
τους να διατηρήσουν την απώλεια βάρους 4-7 χρόνια μετά την
επέμβαση.
Σύμφωνα με τους Σουηδούς
ερευνητές φαίνεται ότι αυτές
οι γυναίκες μάλλον έχουν μεγαλύτερο περιθώριο αύξησης
της κινητικότητας των λιπιδίων
συγκριτικά με εκείνες που είχαν
ήδη ένα υψηλό ποσοστό κινητικότητας πριν την βαριατρική
επέμβαση, γεγονός που τους
έδινε ένα πλεονέκτημα όσον
αφορά την ικανότητά τους να
παραμείνουν αδύνατες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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MEDIHALL:
Kάνει το «άλμα»
στον κλάδο τη Yγείας
Ξεκίνησε την διαδρομή του μόλις πριν
περίπου δύο χρόνια. Πολύ γρήγορα,
όμως, το Medihall, το πολυιατρείο
και διαγνωστικό εργαστήριο που
εδρεύει στην Kηφισιά, καθιερώθηκε
για δύο βασικούς λόγους. O ένας
είναι το εξειδικευμένο και έμπειρο
ιατρικό προσωπικό με εξαιρετικές
σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια
της Eλλάδας και του εξωτερικού,
καθώς και πλήθος μετεκπαιδεύσεων
και πιστοποιήσεων. O δεύτερος είναι
οι διαρκείς επενδύσεις σε εξοπλισμό
τελευταίας γενιάς, αποτελούμενο από
υπερσύγχρονα μηχανήματα υψηλοτάτων προδιαγραφών. Aυτός ο «state-ofthe-art» εξοπλισμός αποτελεί και το
βασικό πυλώνα της παροχής ιατρικών
υπηρεσιών.
Έτσι, σήμερα, το MediHall, συμφερόντων της οικογένειας Tζώρτζη (με
επικεφαλής την Aθανασία Tζώρτζη),
διαθέτει 14 ιατρεία διαφορετικών
ειδικοτήτων (Παιδιατρικό, Δερματολογικό Aφροδισιολογικό, Γενικής
Iατρικής, Oφθαλμολογικό, Mαιευτικό-Γυναικολογικό, Xειρουργικό,
Γαστρεντερολογικό, Kαρδιολογικό,
Oρθοπαιδικό), ενώ στεγάζει και ένα
σύγχρονο κέντρο Aισθητικής Δερματολογίας. O βιοϊατρικός εξοπλισμός
αιχμής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
Ψηφιακό Mαστογράφο, Aκτινολογικό, Yπέρηχους, ενώ διαθέτει ακόμη
Bιοπαθολογικό εργαστήριο, καθώς και
εργαστήριο απεικονίσεων.
Tούτη η στρατηγική δείχνει να
επιβραβεύεται από τους πολίτες. H
άποψη των στελεχών που το «τρέχουν» και κυρίως των ιατρών είναι
ότι το Medihall κινείται σε σταθερά
ανοδική τροχιά, χτίζοντας ένα δυνατό
brand name.
Tώρα όμως, εκτιμούν ότι κάνουν
ένα νέο, ξεχωριστό, ξεκίνημα,
δίνοντας έμφαση στον τομέα της
οφθαλμολογίας και σε αυτή τη φάση
τουλάχιστον, ειδικά στο κομμάτι
της ξηροφθαλμίας, μιας συχνής και
σοβαρής πάθησης που μπορεί να
οδηγήσει σε βλάβη των οφθαλμών. H
επικέντρωση σε αυτό το κομμάτι είναι
κάτι που προσφέρει στο Medihall ένα
πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα,
με δεδομένο ότι βάσει επιστημονικών ερευνών, η ξηροφθαλμία και τα
συμπτώματά της απασχολούν το 34%
του πληθυσμού παγκοσμίως.
Kαταλυτικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση διαδραματίζει η στρατηγική
συνεργασία με τη Lumenis.
H Lumenis, είναι ένας από τους
μεγαλύτερους οίκους διεθνώς στην
κατασκευή ειδικών μηχανημάτων για
την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών
παθήσεων (γλαύκωμα, καταρράκτης
κ.α.) και τώρα έχει βγάλει το Optima
IPL22, που φέρνει μια επανάσταση
στο χώρο του, καθώς αποτελεί τη
λύση για το πρόβλημα της ξηροφθαλμίας. Eξασφαλίζοντας αναίμακτη και
αποτελεσματική θεραπεία για όλες τις
μορφές και τα συμπτώματά της.

H Τουρκία «ζεσταίνει
τις μηχανές» για εισβολή
στη Συρία πριν την συνάντηση
Ερντογάν-Τραμπ

Π

ολύ σύντομα θα γίνει η χερσαία επίθεση στη βόρεια Συρία, διαμηνύει η Τουρκία
επιβεβαιώνοντας σήμερα ότι το βράδυ της Δευτέρας βομβάρδισε θέσεις Κούρδων
με στόχο την δημιουργία ενός «ειρηνευτικού διαδρόμου». Ένα 24ωρο μετά το
παραλήρημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, ο οποίος έπλεξε το
εγκώμιο της Τουρκίας ως μεγάλου εμπορικού εταίρου αλλά και των Κούρδων της Συρίας,
των εξαιρετικών ανθρώπων και υπέροχων μαχητών, η Άγκυρα βάζει μπρος τις πολεμικές
της μηχανές.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι θα εξαπολύσει επίθεση στη
βόρεια Συρία πολύ σύντομα με πολιτικούς αναλυτές να
εκτιμούν ότι το χτύπημα θα γίνει περίπου μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή πριν από την συνάντηση που θα έχουν
στην Ουάσινγκτον Τραμπ - Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου.
Σε ανακοίνωσή της, η Άγκυρα διευκρινίζει ότι θέλει να
δημιουργήσει έναν «διάδρομο ειρήνης» κατά μήκος των
συνόρων με τη Συρία και το Ιράκ. Για το λόγο αυτό, όπως
υποστηρίζει, βομβάρδισε το βράδυ της Δευτέρας κουρδικές
θέσεις έτσι ώστε για να διακόψει τον εφοδιασμού με όπλα
των Κούρδων και στις δύο χώρες ενώ η ίδια προετοιμάζεται
για εισβολή.
Η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν «διάδρομο
ειρήνης» στη βόρεια Συρία, διώχνοντας τις κουρδικές
δυνάμεις μακριά από τα σύνορά της. Λίγες ώρες αφότου
ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αποσύρει αμερικανικά
στρατεύματα από τη Συρία, αν και αρνήθηκε ότι εγκαταλείπει τους Κούρδους, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα
βίντεο που δείχνει ότι το βράδυ της Δευτέρας υπήρξαν δύο
λάμψεις στον ουρανό ενώ ακούγεται ο ήχος των τουρκικών
μαχητικών αεροσκαφών.
Από την πλευρά τους, οι Κούρδοι μαχητές της Συρίας
παραμένουν στις θέσεις τους κραδαίνοντας αμερικανικά
όπλα για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό, όπως αναφέρει η

αμερικανική εφημερίδα "Wall Street Journal".
Την ίδια ώρα, τουρκικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι
στα εδάφη όπου κατοικούν Κούρδοι επικρατεί πανικός
τις τελευταίες ώρες και πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν
τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα
"Yeni Safak" η τουρκική κυβέρνηση έχει καθορίσει τους
στόχους που θέλει να χτυπήσει κι έχει ξεκινήσει τη μεταφορά τεθωρακισμένων στα σύνορα με τη Συρία. Για την
εφημερίδα "Cumhuriyet" ο Τραμπ παίζει με την Τουρκία
αφού πρώτα της δίνει το «πράσινο φως» για να εισβάλει
στη βόρεια Συρία και εν συνεχεία την απειλεί ότι θα συνθλίψει την οικονομία της. Υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες ότι ήδη οι πράκτορες της ΜΙΤ βρίσκονται
στο συριακό έδαφος.
Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι «μεταφέρουμε δυνάμεις για να εγγυηθούμε για την ασφάλειά
τους»
Δημοσίευμα της εφημερίδας "Hurriyet" γράφει ότι η
επέμβαση θα γίνει σε μήκος 100 χιλιομέτρων και βάθος
32 χιλιομέτρων στο συριακό έδαφος με τους Αμερικανούς
στρατιώτες να αποχωρούν με αργό ρυθμό από τις περιοχές
που έχει βάλει στο «μάτι» η Άγκυρα. Μέχρι τώρα, έχουν ήδη
αποχωρήσει εκατό από τους χίλιους περίπου Αμερικανούς
στρατιώτες που έχουν απομείνει στο συριακό έδαφος.

Φουλ στροφή Μητσοτάκη στην «πράσινη» ενέργεια
Το οδοιπορικό μιας μακριάς διαδρομής που πέρασε από σαράντα κύματα και διήρκησε για πάνω από δέκα χρόνια,
σφραγίζει την επόμενη εβδομάδα η τελετή εγκαινίων του μεγάλου αιολικού πάρκου της Enel στο ακρωτήρι του
Καφηρέα στην Εύβοια. Τα εγκαίνια που θα τελεστούν με κάθε μεγαλοπρέπεια παρουσία του Πρωθυπουργού είναι
και η πρώτη μεγάλη πράσινη επένδυση πολυεθνικής στη χώρα μας μετά τις εκλογές, η οποία ευθυγραμμίζεται
πλήρως με το όραμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για στροφή σε πιο καθαρές μορφές ενέργειες.
Μετά την τελετή εγκαινίων της νέας μονάδας φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιο του ομίλου Μυτιληναίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τους συμβολισμούς, επιλέγοντας αυτή την φορά ένα καταπράσινο έργο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο ανήκει στην Ιταλική Enel, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του στις
ΑΠΕ ως επικεφαλής και ο νυν διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης. Μάλιστα ο σχεδιασμός της
εταιρείας για την ελληνική αγορά ενέργειας εμφανίζεται πολύ φιλόδοξος καθώς η Enel είναι μέσα στις ευρωπαϊκές
εταιρείες που επιδιώκουν ενισχυμένο ρόλο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μαςς.
Το mega project στον Καφηρέα έχει αναπτύξει η θυγατρική της μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας ηλεκτρισμού Enel
Green Power, υλοποιώντας μια επένδυση που υπολογίζεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ.
Λόγω προσφυγών μικρής μερίδας πολιτών το έργο έμεινε παγωμένο για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Για αυτό και ο Καφηρέας είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον. Η επένδυση και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε
ανέδειξαν όλες τις γραφειοκρατικές εμπλοκές που κρατούν σε πολύχρονη ομηρεία κρίσιμες υποδομές της χώρας
και που τώρα η ελληνική κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ επιχειρούν να αντιμετωπίσουν απλοποιώντας το αδειοδοτικό
πλαίσιο και υπερπηδώντας τα εμπόδια. Η εγκατάσταση αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 7 αιολικών πάρκων και
θα παράγει 483 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, καλύπτοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις 130.000
νοικοκυριών της Ελλάδας. Η Enel Green Power Hellas αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στην αγορά
ενέργειας από ΑΠΕ καθώς η εταιρεία διαθέτει και εκμεταλλεύεται 307 MW ανανεώσιμης ισχύος στην χώρα μας,
εκ των οποίων 200 MW αιολικής ενέργειας, 88 MW Φ/Β σταθμών και 19 MW υδροηλεκτρικής ενέργειας.
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Παπαγγελόπουλος:
Με 173 «ναι»
στην Προανακριτική
για τη σκευωρία Novartis

Με στόχο «να βγει η κουκούλα» από τους
«προστατευόμενους» μάρτυρες και να καταδειχθεί ποιος ενορχήστρωσε τη σκευωρία
της μετατροπής του σκανδάλου Novartis σε
ευκαιρία για να σπιλωθούν και να εξοντωθούν
οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η Βουλή αποφάσισε με ευρεία
πλειοψηφία τη σύσταση Προανακριτικής
Επιτροπής που θα διερευνήσει, κατ΄ αρχήν, τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του
επονομαζόμενου «Ρασπούτιν» πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου.
Έπειτα από επτάωρη συνεδρίαση, η οποία
διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντασης που πυροδότησαν οι υψηλοί τόνοι που χρησιμοποίησαν
ο αρχηγός και οι βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που τάχθηκαν αλληλέγγυοι
με τον κ. Παπαγγελόπουλο, εμφανίζοντάς
τον ως… «θύμα σκευωρίας», η Ολομέλεια
της Βουλής αποδέχθηκε την πρόταση της
κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ να διερευνηθεί η τυχόν ενοχή του κ. Παπαγγελόπουλου για τέσσερα αδικήματα: Κατάχρηση
εξουσίας, πρόκληση και προσφορά για την
τέλεση εγκλήματος, παράβαση καθήκοντος
και ψευδής κατάθεση.
Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, υπέρ της
Προανακριτικής Επιτροπής τάχθηκε και το
Κίνημα Αλλαγής, ενώ αντιτάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, στη μυστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα συμμετείχαν
261 βουλευτές, καθώς νωρίτερα αποχώρησαν
το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ 25.
Υπέρ της σύστασης της Προανακριτικής
Επιτροπής ψήφισαν 173 βουλευτές και την
καταψήφισαν 84, ενώ στην κάλπη βρέθηκαν
4 άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.
Επίσης, απουσίαζαν οι Νίκος Φίλης, Γιώργος
Κατρούγκαλος, Νεκτάριος Σαντορινιός και
Θεοδώρα Τζάκρη. Στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης έσπευσαν να δηλώσουν πως
οι απουσίες είναι δικαιολογημένες και σε
γνώση της ηγεσίας του κόμματος (σ.σ. οι
Φίλης, Σαντορινιός για λόγους υγείας και οι
Κατρούγκαλος, Τζάκρη ταξίδι στο εξωτερικό).
Ακόμη, απουσίαζε ο βουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Αντωνιάδης, που λείπει στο εξωτερικό.
Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί
ότι τα «ναι» είναι 172, ωστόσο διαπιστώθηκε
λάθος και έγινε επανακαταμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν 173 «ναι». Η
Βουλή, πάντως, δεν ανακοίνωσε επισήμως
το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης, ή
τη διόρθωση που προέκυψε.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από 26 βουλευτές
και θα έχει στη διάθεσή της χρονικό διάστημα δύο μηνών για να συγκεντρώσει το
αποδεικτικό υλικό, να εξετάσει μάρτυρες
και να καταλήξει σε πόρισμα με το οποίο θα
εισηγείται την δίωξη ή μη των εμπλεκόμενων
στην υπόθεση προσώπων από Ειδικό Δικαστήριο ή από την κοινή ποινή Δικαιοσύνη.
Με το σκεπτικό ότι η υπόθεση πήγε στη
Βουλή από τη Δικαιοσύνη που διερευνά καταγγελλομένη -και μάλιστα από εισαγγελικούς λειτουργούς- παρέμβαση του πρώην
αναπληρωτή υπουργού στη Δικαιοσύνη, η
κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μετείχαν
στην κοινοβουλευτική διαδικασία.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση υποψήφιου
διδάκτορα
στο Ινστιτούτο
ΠΑΣΤΕΡ
Πλήρωση μίας θέσης υποψηφίου
διδάκτορα στο πλαίσιο της Πράξης
με τίτλο Η ηπατιδίνη, κεντρικός
ρυθμιστής της ομοιοστασίας του
σιδήρου, ως βιοδείκτης διάγνωσης
και μέσο εξατομικευμένης θεραπείας
και Κωδικό MIS 5032783 Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Προκηρύξεις πλήρωσης
θέσεων Φορέων Φορέας:Ελληνικό
Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π. Αριθμός πρωτοκόλλου:6542/4-10-2019
Κατάσταση:Ενεργή Έναρξη Ισχύος:4/10/2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:20/10/2019 Στο πλαίσιο
της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:
Η ηπατιδίνη, κεντρικός ρυθμιστής
της ομοιοστασίας του σιδήρου, ως
βιοδείκτης διάγνωσης και μέσο εξατομικευμένης θεραπείας με Κωδικό
(Τ1ΕΔΚ- 00204) MIS 5032783 που
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ
2014-2020 (Παρέμβαση ΙΙ της δράσης
ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο
προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί
σύμβαση υποτροφίας και προσκαλεί
φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για την ανάληψη
των σχετικών έργων, σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται στη
συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο έως και την 20η Οκτωβρίου 2019,
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
prosopiko@pasteur.gr Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858,
210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr.

4 προσλήψεις
στο Δήμο Παρανεστίου

Ο

Δήμος Παρανεστίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι.

και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 1 ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ - 66035 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας
Μαλέζογλου Μάρθας (τηλ. επικοινωνίας: 2524350152,
25213-52308). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται

στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Παρανεστίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

14 προσλήψεις προσωπικού εστίασης και καθαριότητας στο ΠΓΝ Ηρακλείου
Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας,
σίτισης και εστίασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
που εδρεύει στις Βούτες του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
101 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Δ. Ηρακλείου) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *ΔΕ Μαγείρων Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31/12/2019) και για 12 μήνες (5/ήμερη-8ωρη
απασχόληση ημερησίως 4 102 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Δ. Ηρακλείου) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
*ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι

31/12/2019) και για 12 μήνες (5/νθήμερη-8ωρη απασχόληση ημερησίως) 5 103
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
(Δ. Ηρακλείου) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *ΥΕ Καθαριστών/στριών Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31/12/2019) και για 12 μήνες (6/ήμερη-6ωρη
απασχόληση ημερησίως) 5 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
Βούτες - Ηρακλείου, Τ.Κ. 71110 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Νύκταρη Μαρίας και κας Σταρά Μαρίας
(τηλ. επικοινωνίας: 2810-542067 και 2810- 392238).

5
προσλήψεις
στη ΔΕΗ Πτολεμαΐδας

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του
Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων. 1 ΠΕ Μηχανικός
Ειδικότητας Μηχανολόγος 2 ΠΕ Πολιτικοί
Μηχανικοί 1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E./
KEE ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V, T.Θ. 103, Τ.Κ.50200
- Πτολεμαΐδα υπόψη κου Ιωαννίδη Σπύρου (τηλ. Επικοινωνίας: 2463508085, κιν.
6970005148). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο
αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Υποβολή Αιτήσεων από 07.10.2019 έως και
16.10.2019

2 προσλήψεις ΥΕ εργατών
νεκροταφείων
στο Δήμο Τυρνάβου
Ο ∆ήµος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ.
178/2019 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι
θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων, προς
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες,
µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και
χρονική περίοδο: 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής - Εκταφής) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι
µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της
αστυνοµικής τους ταυτότητας 2. Υπεύθυνη
δήλωση ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία
του ∆ήµου µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ.
401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου
Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127). Οι
ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή
τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
4 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
στο Δήμο Παύλου Μελά
Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόμων για την
κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Γυμναστήριο
του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 001 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ωχτώ (8) μήνες
Τέσσερα (4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430
Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κας Μαρίας Πετράκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2313302962, -960). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει στις 2/10/2019 και διαρκεί μέχρι
και τις 11/10/2019

Θέση εργασίας
εκπαιδευτικού
για το Κέντρο Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης των παιδικών
χωριών SOS στο Ηράκλειο
Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν την
ακόλουθη θέση Εκπαιδευτικού (ΚΩΔ. ΔΑΣ01)
μερικής απασχόλησης για την στελέχωση
του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης στο Ηράκλειο Κρήτης. Προϋποθέσεις: Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής
Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων
τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει
αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει
να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και
αντιστοιχίας από το .Ο.Α.Τ.Α.Π. Τουλάχιστον
2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή) Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη
τυπικής εκπαίδευσης Καλή ικανότητα κρίσης,
συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας,
επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
(για τους άρρενες) Πολύ καλή γνώση Η/Υ
(Word, Excel, Internet) Καλή γνώση αγγλικής
γλώσσας Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται
μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sosvillages.gr έως την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, με
την υποχρεωτική αναγραφή κωδικού αιτούμενης θέσης στον τίτλο του e-mail.

Θέση μεταδιδακτορικού
ερευνητή στο τμήμα μηχανολόγων
μηχανικών του παν/μίου Θεσσαλίας

Π

ρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια Αμειβόμενη Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Λειτουργιών και
Επιχειρηματική Αναλυτική στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή.

O υποψήφιος που θα
επιλεγεί θα διεξάγει
πρωτότυπ η έρευνα
στην περιοχή της Επιχει ρησιακής Έρευνας, Διοίκησης Λειτουργιών (Operations
Management) και
Επιχειρηματικής Αναλυτ ι κ ής ( Bu s i n e s s
Analytics), υπό την
επίβλεψη και σε συνεργασία με τον Διευθυντή
του ΕΟΠ, Καθηγητή
Γιώργο Λυμπερόπουλο.
Το ΕΟΠ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα στην ανάλυση συστημάτων, αναπτύσσοντας/
χρησιμοποιώντας ποσοτικά μοντέλα και μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας, Εφαρμοσμένης Πιθανοθεωρίας
και Βέλτιστου Ελέγχου, με εφαρμογές στην Εκτίμηση
της Απόδοσης και στον Προγραμματισμό και Έλεγχο
Συστημάτων Παραγωγής και Αποθεμάτων, στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Σχεδιασμό Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.α. Το ΕΟΠ υποστηρίζει ενεργά
συνεργασίες με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη
βιομηχανία. Ο/Η ιδεώδης υποψήφιος/α είναι κάτοχος (ή
είναι κοντά στη απόκτηση) Διδακτορικού Διπλώματος στη
Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοικητική Επιστήμη, Επιχειρηματική Αναλυτική, Επιστήμη Υπολογιστών, Επιστήμη
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, (Εφαρμοσμένων)
Μαθηματικών, ή σχετικών γνωστικών αντικειμένων.
Άτομα με προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην
επιχειρηματική αναλυτική, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη
και ανάλυση στοχαστικών μοντέλων, ή αλγορίθμων βελτιστοποίησης, ή τεχνητή νοημοσύνη, ενθαρρύνονται

να υποβάλουν υποψηφιότητα. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την
υποβολή υποψηφιότητας είναι η άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
Ο/Η υποψήφιος/α που
θα επιλεγεί, πέραν της
ερευνητικής του απασχόλησης, θα υποστηρίζει
και τις εκπαιδευτικές
και διοικητικές δραστηριότητες του ΕΟΠ.
Ο/Η υποψήφιος/α που
θα επιλεγεί θα αμειφθεί
από την Εθνική Συμμετοχή 2018 του ευρωπαϊκού
έργου Productive4.0 στο οποίο συμμετέχει το ΕΟΠ. Η
Εθνική Συμμετοχή 2018 χρηματοδοτείται από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο. Η
αμοιβή θα έχει κατά προτίμηση τη μορφή της υποτροφίας, το ύψος της οποίας θα είναι αντίστοιχο με αυτό των
Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών του ΙΚΥ και ανάλογο με
τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που θα επιλεγεί. Η
απασχόληση θα είναι στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, για ένα έτος, με χρόνο έναρξης το συντομότερο
δυνατό, και δυνατότητα παράτασης πέραν του έτους. Η
εξέταση των υποψηφιοτήτων αρχίζει άμεσα και η θέση
θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να βρεθεί κατάλληλος/η
υποψήφιος/α. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται
να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή Γιώργο Λυμπερόπουλο (glib@mie.uth.gr), στέλνοντας ένα βιογραφικό
σημείωμα, σχετικές δημοσιεύσεις ή εργασίες σε εξέλιξη
και μια λίστα με άτομα για συστάσεις.

15 προσλήψεις στο ΝΠ ΟΠΑΑΠ του Δήμου Περιστερίου
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π. Ο.Π.Α.Α.Π. ΔΕ Φυλάκων 6 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - Καθαριότητας
9 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτό από αρμόδια αρχή. 4. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας
όπου απαιτείται. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι
για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως
προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14
παρ. 1 του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, ο υπολογισμός
του δωδεκάμηνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να
προσληφθεί και προς τα πίσω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π.
του Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, στο 2ο όροφο Γραφείο Β7, από την Δευτέρα 07/10/2019 έως
και την Παρασκευή 11/10/2019. Ώρες παραλαβής των αιτήσεων από 8:30 π.μ. έως και 13:30. Η πρόσληψη του
προαναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

10 προσλήψεις
προσωπικού εστίασης
στο ΓΝ Κιλκίς
Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την
πρόσληψη μεσω προκηρυξης του ΑΣΕΠ,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)
ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για
τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς
του Νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα ως
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 201
Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα Κιλκίς
Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) *ΔΕ Μαγείρων
Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν
τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες (πλήρης
απασχόλησηκυκλικό ωράριο) .2 202 Γ.Ν.
Κιλκίς - Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος
Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Βοηθός Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης
(πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες
(πλήρης απασχόληση κυκλικό ωράριο)
1 203 Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα
Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ
Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή της
σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως
12 μήνες (τετράωρη απασχόληση 4 204
Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα Κιλκίς
Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες
(πλήρης απασχόληση κυκλικό ωράριο)
1 205 Γ.Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα
Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ
Λαντζέρηδων Από την υπογραφή της
σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12
μήνες (τετράωρη απασχόληση κυκλικό
ωράριο) 2 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 31/03/2017
‘‘για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες
καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν. 4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, Νοσοκομείου
1, Τ.Κ.:61100, Κιλκίς, Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2341351630 ). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 988-09/10/2019 έκθεσης επίδοσης, κοινοποίησα κατόπιν
παραγγελίας του δικηγόρου Σάββα
Πουρλου, πληρεξούσιου του ΕΕ «ΕΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που
εδρεύει στην Καισαριανή (Αθήνα) και
στην οδός Τζων Κέννεντυ αρ. 32-34
και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ
999243225 όπως η επωνυμία τροποποιήθηκε από «ΑΛΕΞ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.», προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του
Αναστάσιου Π. Βρυνιού πρώην κάτοικο
Τρίπολης Νομού Αρκαδίας, οδός Κέννεντυ αρ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής
ακριβές αντίγραφο της Αγωγής (διαδικασία Μικροδιαφορών) 1395/2019 με
ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης
την Δευτέρα 21/10/2019 ώρα 9.00 στο
έκθεμα: ΜΚ2 και αριθμό: 25 και αίθουσα: ακροατήριο 04 με κοινοποίηση προ
10 ημερών, προς γνώση για τις νόμιμες
συνέπειες καλούμενο να παραστεί οπού
και όπου περαιτέρω ορίζεται.
Ο δικ. Επιμελητής
Εμμανουήλ Στυλ. Πολυχρόνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 83258/19-9-2019 έκθεση επίδοσης μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ
ΣΟΥΖΑΝΑΣ Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, (ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 28-30, ΧΑΝΙΑ), πληρεξούσια του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ. 4 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ως υποκατάστατου κατά το Νόμο
του διπλωματούχου αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Τσουρή του Βαρδή, κατοίκου
Χανίων, οδός Παπαναστασίου αρ. 16α
με ΑΦΜ 027373511, επέδωσα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για
τον Νικόλαο ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ του Στυλιανού, κάτοικο Πολυδρόσου Αμαρουσίου
Αττικής, οδός Ρογκάκου αρ. 31, ΑΦΜ
056474650 πλέον αγνώστου διαμονής,
πιστό αντίγραφο της από 3-7-2019 ΕΦΕΣΗΣ του πρώτου κατά Α) Νικολάου Αρχοντάκη (Δουκάκη) του Στυλιανού, κατοίκου Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής,
Β) Στέφανου Αρχοντάκη του Μιχαήλ,
κατοίκου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ.
72 ΚΑΙ ΚΑΤΑ της υπ' αριθμ. 354/2019
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου
Χανίων (διαδικασία περιουσιακών διαφορών-αμοιβή μηχανικού), με την οποία
απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ με αριθμό έφεσης
87/4-7-2019 κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ειδικό αριθμό κατάθεσης
ΕΦΜ27/12-7-2019 κατ έφεση, έκθεση
κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Χανίων με
ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέα για
ημερομηνία συζήτησης την 08-10-2020,
ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00, αρ. πιν. 3 στο

ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ).
ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η έφεσή του. Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η προσβαλλομένη
με αριθμό 354/2019 οριστική απόφαση
του Ειρηνοδικείου Χανίων (διαδικασία
περιουσιακών διαφορών-αμοιβή μηχανικού). Να γίνουν καθ' ολοκληρίαν δεκτές οι από 28-12-2016 και με αριθμούς
έκθεσης κατάθεσης 252/28-12-2016 και
253/28-12-2016 αγωγές. Να καταδικασθούν οι εφεσίβλητοι στην δικαστική
δαπάνη αμφότερων βαθμών δικαιοδοσίας και στην αμοιβή της πληρεξουσίας
δικηγόρου. Τέλος κλήση να παραστεί ότε
και όπου ανωτέρω ορίζεται.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
του Εφετείου Αθηνών
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμό 6677Β’/09-05-2019
έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
µε έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Χ. Κοτσή, επιδόθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για
λογαριασμό της εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «Ρ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το
διακριτικό τίτλο «Ρ.Κ. Μ.Ε.Π.Ε.», πρώην
εδρεύουσας στην Κατερίνη του Νομού
Πιερίας, οδός Κασσάνδρου αριθμός 45
και ήδη αγνώστου διαμονής, εκπροσωπούμενης νομίμως από το διαχειριστή
και νόμιμο εκπρόσωπό της Richard
Erich Kutschki (Ρίχαρντ Έριχ Κούτσκι),
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Κατερίνη 03-10-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-LL.M. (Α.Μ.: 328)
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 22-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Φ.Μ.: 055603416-ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τηλ./fax: 2351031404,
κιν.: 6974326191
E-mail: alxafop@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Όπως προκύπτει από την με αριθ.
3967Β΄/09-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της κ. Αρτεμισίας Ν. Δρούγα, Δικηγόρου
Αθηνών, κατοίκου Αγ. Δημητρίου, οδός
Γρ. Λαμπράκη αρ. 11, ως πληρεξούσιας
της Καλλιόπης συζύγου Παναγιώτη Σακελλαράκη, το γένος Ιωάννη και Ειρήνης
Σταθοπούλου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Υψηλάντους αρ. 15, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για λογαριασμό της Ασπασίας,
χήρας Αγησιλάου Δαβάκη, το γένος Βασιλείου και Αρετής Σπυροπούλου, πρώ-

ην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής
(οδός Αθηνάς αριθ. 9) και ήδη σήμερα
κατοίκου αγνώστου διαμονής, ακριβές
επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο
της με αριθμό 4016/2019 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τακτική διαδικασία), για να λάβει γνώση
και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 10677 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 043712678 – ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210-3803931
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3.726γ΄/4.10.2019
έκθεση επίδοσης εμού της Δικαστικής
Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά Θεοχάρης Φ. Καραγιάννη, κοινοποιήθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χαράλαμπο Ιωαννίδη του
Ιορδάνη, πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης,
οδός Καρανιβάλου αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της
από 10/9/2019 αγωγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία ¨EMFI A.E.¨
(πρώην Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος
και Αλεύρου Α.Ε.) με ΑΦΜ 999641080/
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού αρ. 88, νομίμως εκπροσωπουμένης, εναντίον
του πρώτου, που απευθύνεται και κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών (Γ.Α.Κ. 81990/2019 και Ε.Α.Κ.
7250/2019) και ζητά να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό
των 21.815,73 ευρώ νομιμοτόκως από
την επομένη της καταγγελίας της συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας και
το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου
λογαριασμού, οπότε και κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από
την επίδοση της παρούσας αγωγής και
να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του πληρεξούσιου της δικηγόρου
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, προς
γνώση του και για τα νόμιμα.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΘΕΟΧΑΡΗ Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 148 ΠΑΡ.4 Ν.3588/2007)
Με την υπ’ αριθμ. 656/2019 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

και την υπ’ αριθμ. 1587/2019 έκθεση του
κ. Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρίας
με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΡΙΝΤ–ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΠΕ», παρασχέθηκε η
άδεια εκποίησης με δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό ενός οικοπέδου της πτωχής με βιοτεχνικό κτίριο, εκτός σχεδίου
πόλεως, εντός ΓΠΣ και εντός ΒΙΠΑ-ΕΜ
Μαρκοπούλου, στο Δήμο Σαρωνικού
Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, στη θέση “Σαμάρθι”, επιφανείας
5.413,24 τ.μ., με το εντός αυτού ισόγειο
βιοτεχνικό κτίριο επιφανείας 2.149,91
τ.μ., μετά υπογείου επιφανείας 438,41
τ.μ., με τιμή εκποίησης κατόπιν μείωσης €1.300.000,00 και τιμή πρώτης
προσφοράς τα 2/3 της αξίας του, ήτοι
€866.666,66.
Η πώληση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα
μετά την πάροδο 20 ημερών από τη
δημοσίευση περίληψης της έκθεσης του
κ. Εισηγητή στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο
κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και
ώρα 11.00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα
μέχρι να εγκριθεί το τίμημα.
Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα, 8.10.2019
Ο σύνδικος της πτώχευσης
Παναγιώτης Δ. Αρμαμέντος
Ζωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα
Τηλ.: (210) 3839952

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 - Ρόδος
Ταχ. Κώδ.: 85100
Τηλ.: 2241364691
fax.: 2241364697
Πληρ.: Καλικάτζαρος Ιγνάτιος
Αρ. Πρωτ: 1801οικ. / 2019
Θ Ε Μ Α: Διορθωτικές Πράξεις της Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Χαράκι
της Δ.Κ. Μαλώνας του Δήμου Ρόδου.
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με
την υπ’ αριθμό 4462/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου,
ανακοινώνει
Ότι ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές πράξεις της παρακάτω Πράξης Εφαρμογής:
1. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΧΑΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Μαλώνας μετά την κύρωσή
της που έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
9824/2-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου.
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Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην
αλλαγή των ποσοστών συνιδιοκτησίας
και των συνιδιοκτητών μετά από λαθεμένες εγγραφές στο κτηματολόγιο Ρόδου.
για τα οικόπεδα με αριθμό κτηματολογικής μερίδας:
α. 1200 10/1 οικοδομών Μαλώνας με
κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 14, Φύλλο: 27, Φάκελος: 1326 με συνολικό εμβαδόν 1060,00 τ.μ.
β. 3588 γαιών Μαλώνας με στοιχεία
κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 86,
Φάκελος: 4218 εμβαδόν 1480,00 τ.μ.
γ. 3601 γαιών Μαλώνας με στοιχεία
κτηματολογίου Τόμος: 41, Φύλλο: 87,
Φάκελος: 4219 εμβαδόν 1600,00 τ.μ.
Τα στοιχεία αυτά των διορθωτικών πράξεων (διαγράμματα και οι πίνακες) έχουν
αναρτηθεί στην Υπηρεσία της Δ/νσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου
Ρόδου που βρίσκεται στην οδό Διαγοριδών 1 - Ρόδος, (Τ.Κ. 85100, τηλ.
2241364691) και δέχεται το κοινό καθημερινά πλήν Τετάρτης και αργιών για
να πληροφορηθούν σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Κατά των παραπάνω διορθωτικών πράξεων επιτρέπονται ενστάσεις προς την
πιο πάνω Υπηρεσία που μπορούν να
υποβληθούν με ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) η μ ε ρ ώ ν από την
ημερομηνία της δεύτερης (συνεχούς με
την πρώτη) δημοσίευσης του κειμένου
αυτού στον ημερήσιο και Αθηναϊκό τύπο.
Στην περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η διαδικασία Κύρωσης των τροποποιήσεων των Πράξεων Εφαρμογής από το Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου.
Ρόδος 25-9-2019
Παπαοικονόμου Βασίλειος
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Πολ. Σχεδιασμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Θεοδώρου Ζαλάχα» ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε αριστούχους απόρους
μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι
εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2018
- 2019 σε Α.Ε.Ι. της χώρας και φοιτούν
σε αυτά. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.im-xanthis.gr καθώς και
στο τηλέφωνο 2541028305.
Με εντολή
της Διαχειριστικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος
Ξάνθης Παντελεήμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δασοπροστασίας
Πληροφορίες: Γραμματεία
Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Λαύριο
Ταχ. Κώδικας: 19500
Τηλέφωνο: 2292027763
FAX: 2292027761
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79
«περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθρο
34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε
αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης της
κα Σαραντοπούλου Αναστασίας του Φωτείου, η αρίθμ. πρωτ. 2356/85170/0410-2019 Πράξη Χαρακτηρισμού του
Δασάρχη Λαυρίου (Α.Δ.Α.: 7ΖΜΥΟΡ1ΚΧΥΒ), για τμήμα (1) έκτασης εμβαδού
1.005,90 τ.μ. και τμήμα (2) έκτασης εμβαδού 289,24 τ.μ. που κείνται στη θέση
«ΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ» Δημοτικής Ενότητας
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της
Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής,
Ν. Αττικής.
Με την Πράξη αυτή χαρακτηρίζονται τα
παραπάνω τμήματα έκτασης όπως εμφαίνονται στο από Απρίλιο του 2018
τοπογραφικό διάγραμμα ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου
6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν.
4280/14 (Φ.Ε.Κ. - 159Α) μη υπαγόμενες
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο
4 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της
κατά το άρθρο 10 παράγραφο 3 του Ν.
998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν.
4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106395280 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Λαύριο 07-10-2019
Με εντολή Σ.Α.Δ.Α.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Τ.Υ.
Χρήστος Αντωνέλλης
Δασολόγος

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΤΑΝ ΣΑΚΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΦ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΟ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ
ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
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
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
Γραμμή Καταναλωτή

210 6475600
210 3359900
210 3304444
1564
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
1502

Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Βλάβες Αθηνών

10503

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αθωώθηκε η Alpha
Bank για την υπόθεση
Ψυχάρη και τα δάνεια
στον ΔΟΛ

Τα βασικά στελέχη της διοίκησης της
Alpha bank που είχαν εμπλακεί στην
δανειοδότηση του Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Λαμπράκη που τελικά
κατέρρευσε, κρίθηκαν αθώα, από το
δικαστήριο που εκδίκαζε την υπόθεση,
όπως και ο Σταύρος Ψυχάρης.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων,
έκρινε ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση
κανόνα επιμέλειας κατά τη διαχείριση
των δανείων, ενώ η χορήγηση τους,
ύψους 44,7 εκατ. ευρώ, ήταν σύμφωνη
με όσα ορίζονται από την Τράπεζας της
Ελλάδος και τους εσωτερικούς κανόνες
της τράπεζας.
Το δικαστήριο αποφάσισε πως σημαντικό μέρος της οφειλής έχει καλυφθεί
από τη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης της ακίνητης περιουσίας του
πρώην εκδότη. Έτσι, όπως ανέφερε η
έδρα, η ζημία της τράπεζας καθίσταται
αβέβαιη.
Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της
έδρας, στα μέσα Σεπτεμβρίου, είχε
καταθέσει απαλλακτική πρόταση προς
το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων,
όσον αφορά την ποινική μεταχείριση
των κατηγορουμένων για τα δάνεια που
είχαν χορηγηθεί στον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπράκη.
Ο πρώην μεγαλοπαράγοντας του Τύπου
οδηγήθηκε στο εδώλιο βάσει βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που αφορά
προσωπικό του δάνειο, συνολικού ύψους
44.700.000 ευρώ, από την Alpha Bank,
με σκοπό την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, την αγορά των μετοχών της
μειοψηφίας του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και την έξοδο του
Οργανισμού από το Χρηματιστήριο.
Μαζί του δικάστηκαν και στελέχη της
Alpha Bank που αντιμετώπιζαν την
κατηγορία απιστίας στην υπηρεσία.

Κ. Μητσοτάκης:

Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος
συγκροτούν ένα τρίγωνο ειρήνης

Η

περαιτέρω προώθηση των οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων Αθήνας, Λευκωσίας
και Καΐρου συζητήθηκε στο πλαίσιο της 7ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, που διεξήχθη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα και όπως
δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η απόδειξη της ενίσχυσης
των δεσμών των τριών χωρών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο
Κυπριακό και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας,
σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Αίγυπτος εκφράζουν την
απόλυτη στήριξή τους για δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, στο πλαίσιο δικοινωνικής διζωνικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και χωρίς
στρατεύματα και εγγυήσεις.
«Καταδικάσαμε ρητά τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας
στην ΑΟΖ της Κύπρου που προσβάλλουν το διεθνές δίκαιο
και καταδικάσαμε και την προκλητική συμπεριφορά της
στο Αιγαίο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως πρόσθεσε, αυτά τα θέματα τα έθεσε και στη συνά-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ντηση που είχε το περασμένο Σάββατο με τον υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, και «αξίζει να
καταγραφούν οι δύο σαφείς και επίσημες θέσεις του,
τόσο υπέρ της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδος όσο και
για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ
της Κύπρου».
Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τους τρεις ηγέτες
απασχόλησαν και οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων
για τα Βαρώσια αλλά και το ότι η Τουρκία προχωρά σε
ακόμη μία έκνομη ενέργεια στο οικόπεδο 7 της κυπριακής
ΑΟΖ. «Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους ευρωπαίους
και διεθνείς συμμάχους», επεσήμανε.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Παράθυρο
νέων παροχών το 2019,
αλλά δημοσιονομικό
κενό το 2020

Η μόνη εξασφαλισμένη έξτρα παροχή εντός
του 2019 με τα σημερινά δεδομένα είναι η
αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η
προκαταβολική πληρωμή του στους δικαιούχους. Αποφάσεις αναμένονται εντός
της εβδομάδας και η σχετική υπουργική
απόφαση την ερχόμενη, παράλληλα με την
έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης
στις 15 Οκτωβρίου έναντι 1,02 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών
εμπορίας πετρελαιοειδών.
Η τιμή είναι μειωμένη κατά 10% σε σχέση
με την περυσινή πρεμιέρα, χωρίς να σημαίνει πως το κόστος δεν παραμένει βαρύ
για τα νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος του
επιδόματος θέρμανσης έχει μειωθεί από τα
200 εκατ. ευρώ το 2014 στα 50 εκατ. ευρώ
πέρυσι, μετά από μια σειρά μνημονιακών
περικοπών και ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει αύξησή του.
Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους
φαίνεται να έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Στο προσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη
Βουλή, το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα
προβλέπεται στο 3,68% με υπέρβαση 346
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Ακόμα
και στα 200 εκατ. ευρώ να επανερχόταν
το επίδομα για φέτος, πάλι θα «χωρούσε»
αφήνοντας και περιθώριο ασφαλείας. Ορισμένες πηγές αφήνουν, όμως, ανοιχτό το
ενδεχόμενο τον Νοέμβρη, με την κατάθεση
του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού
το πρωτογενές πλεόνασμα να φανεί ακόμα
μεγαλύτερο, δημιουργώντας έξτρα δημοσιονομικό περιθώριο.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα χθες
στην ΕΡΤ δημιούργησαν προσδοκίες εκπλήξεων, με τον υπουργό Οικονομικών
να σημειώνει μεταξύ άλλων πως «εάν τον
Νοέμβριο υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια να πετύχουμε και να υπερκαλύψουμε
τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος,
προφανώς αυτός ο δημοσιονομικός χώρος
θα αξιοποιηθεί». «Κάθε δύο μήνες όλο και
αιφνιδιάζουμε» είπε στη συνέντευξή του,
αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου
και του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και
αύξησης του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης το 2020, εάν ο νέος προϋπολογισμός πάει καλύτερα από τις προβλέψεις.

