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Προειδοποίηση Στουρνάρα
για κίνδυνο νέας
παγκόσμιας ύφεσης
Ανήσυχος για το κίνδυνο μίας
νέα παγκόσμιας ύφεσης
εμφανίστηκε σήμερα ο
διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,
προειδοποιώντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να
σηκώσει από μόνη της το βάρος της άμυνας
απέναντι σε μια νέα κρίση. Για το λόγο αυτό,
όπως προσέθεσε, θα πρέπει να αναλάβει
ρόλο η δημοσιονομική πολιτική, σε χώρες
που διαθέτουν επαρκή δημοσιονομικό χώρο
ή και εντόνως πλεονασματικά ισοζύγια
τρεχουσών συναλλαγών.
«Πολύ περισσότερο με την έννοια ότι πολλές
από τις νέες προκλήσεις εγείρουν ευρύτερα
πολιτικά, θεσμικά, κοινωνικά και ιδεολογικά
ζητήματα, τα οποία ξεπερνούν τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες των οικονομολόγων.
Αρκετά από αυτά συνδέονται με την επανεμφάνιση πολωτικών σχημάτων και μορφών
οικονομικού εθνικισμού που εναντιώνονται
στην παγκοσμιοποίηση, ξυπνώντας έτσι και
πάλι μνήμες από την κρίσιμη περίοδο του
Μεσοπολέμου», ανεφερε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας σε ημερίδα που διοργανώνει η
Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την
Ακαδημία Αθηνών με θέμα "Η Κρίση του '29
και η Ελλάδα: Οικονομικές, Πολιτικές και
Θεσμικές Όψεις", ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν πλέον να θωρακίσουν την παγκόσμια
οικονομία απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο.
Η αβεβαιότητα στις σχέσεις της Βρετανίας
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γεωπολιτικές
ανησυχίες στη Μέση Ανατολή, η παράταση
του εμπορικού πολέμου και οι ανακατατάξεις που επιφέρει στις ασιατικές οικονομίες
αποτελούν μερικές από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής
οικονομία, εντείνοντας τις ανησυχίες για το
ενδεχόμενο μιας νέας ύφεσης.

Μάστιγα τα τροχαία
στη Ελλάδα -Αυξήθηκαν
κατά 4,7% τον Αύγουστο
Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι τα τροχαία, μόνο
τον περασμένο Αύγουστο
σημείωσαν αύξηση της τάξεως
του 4,7%, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2018. Σημειώνεται ότι
συνολικά ανήλθαν σε 975, σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
στοιχεία στα τροχαία υπήρξαν:
83 νεκροί (αύξηση 18,6%)
80 βαριά τραυματίες (μείωση 13%)
1.128 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 2,8%).

ΕΝΦΙΑ

Υδρογονάνθρακες

Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ το 2020 κατά 10%, άφησε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας πως μπορεί τον Μάιο του 2020, πριν
τα καινούργια εκκαθαριστικά, να προκύψει
επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που θα κατευθυνθεί στη μείωση του ΕΝΦΙΑ.
σελ. 2

ΔΕΗ

Στον εντοπισμό γεωλογικής δομής σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, που προσομοιάζει με εκείνη του κοιτάσματος του Ζορ της
Αιγύπτου, έχουν καταλήξει εξειδικευμένοι
επιστήμονες πετρελαϊκών εταιρειών.

Την απελευθέρωση της λειτουργίας της ΔΕΗ
από το «ζυγό» του δημοσίου, διατάξεις που
ανοίγουν το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση
του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την διευκόλυνση των
έργων ΑΠΕ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

Eurostat:

Οι Ελληνες πληρώνουν όμοιους
φόρους με τα «μεγαθήρια»
της ευρωζώνης
Τ

ι σχέση έχει η Ελλάδα με τη
Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δανία,
τη Σουηδία, την Αυστρία, τη
Φινλανδία, τη Γερμανία ή τη γειτονική Ιταλία; Μάλλον καμία, εκτός
από τις επιβαρύνσεις σε φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές, ως ποσοστό
του ΑΕΠ της!
Η συγκριτική μελέτη της Eurostat
είναι αποκαλυπτική, συνάμα απογοητευτική, καθώς δείχνει ότι οι Έλληνες
με τα βαλκανικού επιπέδου εισοδήματα, επιβαρύνονται με φόρους και
εισφορές που συναντά κανείς στον
σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης.
Η μελέτη ξεκινά με το γενικό συμπέρασμα ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης
καταγράφηκε το 2018 μια οριακή
αύξηση των φόρων και των εισφορών
ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα, που
βρίσκεται στην 8η θέση της… βαθμολογίας, δείχνει να κάνει… πρωταθλητισμό, καθώς αν και χώρες που βρίσκονται από πάνω της στην κατάταξη
π.χ. η Φινλανδία, χαμήλωσαν τα βάρη,
εμείς προσθέσαμε κι άλλα στις πλάτες
εργαζομένων κι επιχειρήσεων. Έτσι,
αν και το ΑΕΠ το 2018 αυξήθηκε, οι
φόροι και εισφορές αυξήθηκαν με
λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα- περίπου
1,9 δισ ευρώ- κι έτσι η Ελλάδα των ήδη

υψηλών επιβαρύνσεων πήγε ακόμα
πιο ψηλά.
Η απογοήτευση μεγαλώνει, αν αναζητήσει κανείς τα στοιχεία που αφορούν στις άλλες χώρες που πέρασαν
την περιπέτεια των Μνημονίων. Οι
Πορτογάλοι πληρώνουν φόρους

και εισφορές που αντιστοιχούν στο
37,2% του ΑΕΠ τους, οι Ισπανοί στο
35,4%, οι Κύπριοι στο 33,8%, ενώ οι
Ιρλανδοί είναι εκτός συναγωνισμού
καθώς βρίσκονται στην τελευταία και
καλλίτερη θέση της βαθμολογίας, με
φόρους και εισφορές μόλις στο 23%

του ΑΕΠ τους.
Σημειωτέον ότι η Ελλάδα δεν έχει
απλώς από τα πιο υψηλά ποσοστά,
αλλά έχει και ιλιγγιώδη αύξηση κατά
περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες από το
ξέσπασμα της κρίσης και την είσοδο
στο τούνελ των Μνημονίων, επιβεβαιώνοντας έτσι για μια ακόμα φορά το
ότι η θηριώδης δημοσιονομική προσαρμογή έγινε ως επί το πλείστον από
το σκέλος των εσόδων.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η
ποιοτική ανάλυση αυτών των βαρών.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τη
μεγαλύτερη συμμετοχή των φορολογικών επιβαρύνσεων έχουν οι φόροι
στην παραγωγή και στις εισαγωγές,
κοινώς στην κατανάλωση. Ο μέσος
όρος αυτών των φόρων στην Ευρωζώνη είναι στο 13,3% του ΑΕΠ. Ποιο
είναι το ποσοστό στην Ελλάδα; 17,1%
και πρόκειται για το υψηλότερο σε όλη
την Ευρωζώνη, καθώς φαίνεται ότι
ήταν καταλυτικό το μπαράζ αυξήσεων
των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
από το 2016 και μετά.
Μεγάλη συμμετοχή στα βάρη έχουν
και οι ασφαλιστικές εισφορές, όπου
στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος είναι
στο 15,2%. Η Ελλάδα με ποσοστό
14,2% βρίσκεται λίγο ψηλότερα από
τη μέση της βαθμολογίας, πάλι μαζί με
το σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης…
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Optima bank:
Άνοιξε το πρώτο της
κατάστημα
η νέα τράπεζα
του ομίλου Motor Oil

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η Optima bank ξεκίνησε τη λειτουργία
του πρώτου καταστήματός της, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για ολόκληρο
τον τραπεζικό κλάδο.
Με το κύρος και την αξιοπιστία της
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ», του ισχυρού Ομίλου με
ηγετική θέση στην ελληνική οικονομία
και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Optima bank
υλοποιεί ήδη ένα πλάνο μετασχηματισμού της τέως Επενδυτικής Τράπεζας
της Ελλάδος σε μια σύγχρονη εμπορική
τράπεζα.
Το πρώτο κατάστημα της τράπεζας, στο
Ψυχικό (Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου), άνοιξε τις πόρτες του, μέσα σε
λιγότερο από 3 μήνες, παρέχοντας μια
ευρεία γκάμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που μεταμορφώνουν την καθημερινή επαφή με την
τράπεζα. Στα καταστήματα της Optima
bank τα ταμεία, όπως τα γνωρίζαμε
μέχρι σήμερα, θα αποτελούν παρελθόν,
αφού ακόμη και οι εγχρήματες συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται σε
γκισέ, αλλά σε γραφεία συνεργασίας.
Μεταξύ άλλων, οι συναντήσεις των
πελατών με τους συμβούλους των
καταστημάτων θα λαμβάνουν χώρα
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους,
διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την
άνεση και την ιδιωτικότητα των πελατών.
Διαθέτοντας μια εξαιρετική ομάδα
στελεχών, με βαθιά γνώση και εμπειρία
στον κλάδο, αλλά κυρίως με όρεξη για
δουλειά, η Optima bank στοχεύει να
κάνει κάτι ξεχωριστό για τα Ελληνικά
δεδομένα: να μετατρέψει κάθε τραπεζική συναλλαγή σε μια πρωτόγνωρη,
ευχάριστη εμπειρία για όλους.
Το όνομα της Optima bank αντανακλά
τις αξίες της νέας τράπεζας και ταυτόχρονα λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση της δέσμευσής της να προσφέρει το
καλύτερο δυνατό (Optimum), με πίστη
και αισιοδοξία (Optimistic) σχετικά
με τις προοπτικές που ανοίγονται για
την ίδια, τους πελάτες της, αλλά και τη
χώρα.
«Η Optima bank δημιουργήθηκε σε μια
περίοδο που η Ελλάδα, η οικονομία και
η κοινωνία έχουν περισσότερο από ποτέ
ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο
ξεκίνημα στο οποίο οι τράπεζες έχουν
κομβικό ρόλο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οι τράπεζες να προσαρμοστούν στις
σημερινές ανάγκες και όχι το αντίστροφο. Στην Optima bank είδαμε τα πάντα
από την αρχή.
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ΥΠΟΙΚ: Ενδεχόμενο
για νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ

Α

νοικτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ το 2020 κατά 10%, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας πως μπορεί τον Μάιο του
2020, πριν τα καινούργια εκκαθαριστικά, να προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός
χώρος που θα κατευθυνθεί στη μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ο κ. Σταικούρας εξήγησε ότι «το πρώτο
βήμα έγινε φέτος με τη
μεσοσταθμική μείωση
22%, δίνοντας ιδιαίτερη
σημασία στα χαμηλότερα εισοδηματικά
στρώματα. Εκκρεμεί
ένα ακόμη βήμα. Το
επόμενο βήμα είναι
ακόμη μία μείωση
10%, το οποίο δεν το
έχουμε βάλει επί της
παρούσης στον Προϋπολογισμό του 2020.
Και αυτό γιατί έχουμε
ξεκινήσει μια άσκηση
σχετικά πρόσφατα, με
σκοπό έως τον Μάιο
του 2020 να την έχουμε ολοκληρώσει, έτσι ώστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο προσδιορισμού των αντικειμενικών
αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας».
Όπως είπε δυο είναι τα βασικά στοιχεία: «το ένα είναι η
επέκταση και εξορθολογισμός του συστήματος των ζωνών
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, και το άλλο η τυποποίηση και βελτίωση της διαδικασίας του συστήματος
των ιδιωτών εκτιμητών».
«Στόχος μας είναι να καταστεί η φορολόγηση της ακίνητης
περιουσίας πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη.
Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τον Μάιο του 2020, πριν τα και-

E-mail: iho@otenet.gr

νούργια εκκαθαριστικά
να προκύψει επιπλέον
δημοσιονομικός χώρος
που θα κατευθυνθεί στη
μείωση του ΕΝΦΙΑ,
για τα νοικοκυριά που
σταθερά πληρώνουν τα
τελευταία χρόνια πολύ
υψηλές υποχρεώσεις
για την ακίνητη περιουσία τους», πρόσθεσε
ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ.
Υπενθυμίζεται πως ο
υπουργός Οικονομικών,
πριν από λίγες μέρες,
στην ομιλία του στην
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για το
σχέδιο προϋπολογισμού
του 2020 είχε τονίσει πως η μείωση που είδαν 7,2 εκατ.
πολίτες με ακίνητη περιουσία από 1 έως 500.000 ευρώ
αποτέλεσε το 86% της συνολικής ελάφρυνσης. Ενώ όσοι
έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ ωφελήθηκαν
το 67% της συνολικής ελάφρυνσης.
Επίσης, 474.000 πολίτες με αξία ακίνητης περιουσίας μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, πολλοί από τους οποίους, όπως
σημείωσε, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ανήκουν στη μεσαία
τάξη, και οι οποίοι δεν θα έβλεπαν καμία ελάφρυνση με
την ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, ωφελήθηκαν
για πρώτη φορά.

Στον αέρα το ταξίδι
Ερντογάν στις ΗΠΑ
μετά τη νέα ένταση

Νέα ένταση στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις μετά την απόφαση της αναγνώρισης της
Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με σχετικό
ψήφισμα, αλλά την έγκριση ψηφίσματος
με την οποία ζητείται η επιβολή κυρώσεων
στην Άγκυρα για την επιχείρηση στη Συρία.
"Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, υπάρχουν
ερωτηματικά" ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος
ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο. Mε τη
δήλωση αυτή, ο πρόεδρος Ερντογάν άφησε
να εννοηθεί ότι επανεξετάζει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.
Ο Ερντογάν επρόκειτο να ταξιδέψει στην
Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντήσει
τον Αμερικανό ομόλογό Ντόναλντ Τραμπ
στις 13 Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την σχετική απόφαση της
αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων ως
προσβολή στο τουρκικό έθνος, ενώ κατηγόρησε μερίδα Αμερικανών πολιτικών που εδώ
και 20 χρόνια πιέζουν για την αναγνώριση
της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ
ότι εκμεταλλεύθηκαν το αρνητικό κλίμα που
υπάρχει εναντίον της Τουρκίας στις ΗΠΑ
μετά την στρατιωτική επέμβαση στη Συρία.
«Αυτό το ψήφισμα δεν έχει αξία. Και δεν
το αναγνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούρκος
πρόεδρος. «Είναι η μεγαλύτερη προσβολή
για το έθνος μας» είπε σε υψηλούς τόνους
και δήλωσε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα
προβεί σε δήλωση εναντίον της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
«Μια χώρα με ιστορία γεμάτη από γενοκτονίες, δουλεία και εκμετάλλευση δεν έχει
κανένα δικαίωμα να καταφέρεται εναντίον
της Τουρκίας ή να μας κάνει μάθημα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Διαπραγματεύσεις Στέγγου
με Ιβάν Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς

Πιερρακάκης: Διαθέσιμο σε πλήρη λειτουργία
το 112 στο τέλος της χρονιάς

Ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ελέγχει ήδη το ξενοδοχείο «Makedonia
Palace» και προωθεί επένδυση ύψους 80 εκατ. ευρώ για τουριστικό συγκρότημα
στο πρώην Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής, φαίνεται πως είναι ο επενδυτής με τον
οποίο έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις η οικογένεια Στέγγου για την πώληση του
συγκροτήματος Πόρτο Καρράς. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες -αφού έχουν
κυκλοφορήσει αρκετά ονόματα, μεταξύ των οποίων και η αμερικανική Hines- και
ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την πλευρά Στέγγου, τότε ο Ιβάν Σαββίδης θα
μετατραπεί σε ισχυρό πόλο του ελληνικού τουρισμού, καθώς θα ελέγχει ένα από
τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της χώρας. Ταυτόχρονα αναμένεται
να προχωρήσει το στοιχειωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη εκατοντάδων πολυτελών
κατοικιών στο Πόρτο Καρράς. H διοίκηση της Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε
προχθές πως βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με υποψήφιο επενδυτή, χωρίς να τον κατονομάσει. Δεν είναι γνωστό εάν ο κ. Σαββίδης αποκάλυψε
τις προθέσεις του κατά την πρόσφατη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη. Στη συγκεκριμένη συνάντηση σίγουρα υπενθύμισε στον πρωθυπουργό
πως από το 2013 έχει αποκτήσει από το ΤΑΙΠΕΔ την έκταση του πρώην Ξενία
Παλιουρίου και ακόμα περιμένει να αδειοδοτηθεί η επένδυση!

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση των υπηρεσιών του 112. Στην εισήγησή του ο Υπουργός ανέφερε ότι,
από τις πρώτες κιόλας ημέρες της νέας Κυβέρνησης, διαπιστώθηκε η ανάγκη
να λειτουργήσει πλήρως ο Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτων αναγκών.
Στη συνέχεια ανέλυσε τις δύο βασικές ενέργειες στις οποίες επικεντρώθηκε
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η πρώτη ενέργεια ήταν η επικοινωνία και συνεννόηση με τους κατασκευαστές
κινητών τηλεφώνων ώστε το λογισμικό τους να είναι συμβατό με το σύστημα
του 112.
Η συμβατότητα αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα όσο το δυνατόν περισσότερες
συσκευές να λαμβάνουν τα μηνύματα εμπλουτισμένου περιεχομένου (CBS)
– που είναι το είδος των μηνυμάτων που αποστέλλει το 112 σε όλες τις χώρες
λειτουργίας του. Ανέφερε, μάλιστα, το παράδειγμα της Apple, η οποία στην
επόμενη αναβάθμιση του λογισμικού της στην Ελλάδα θα προβλέπει συμβατότητα με αυτό το σύστημα.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συγχώνευση Fiat- Peugeot:
Ποια εταιρεία
έχει «το πάνω χέρι»
Η Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) και ο
όμιλος PSA που κυκλοφορεί τα αυτοκίνητα
Peugeot, προσπάθησαν να κάνουν τη συγχώνευσή τους τους όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη,
εγκαταλείποντας περιουσιακά στοιχεία τους,
πληρώνοντας ειδικά μερίσματα και διανέμοντας προσεκτικά τις έδρες του διοικητικού συμβουλίου. Πάντως, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος
για τους επενδυτές να καταλάβουν ποιος είναι
στην πραγματικότητα ο αγοραστής.
Οι μετοχές της Fiat Chrysler (FCA) σημείωσαν
άνοδο 10% την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση
των δύο πλευρών, η οποία παρουσιάστηκε
ως συγχώνευση 50-50. Η PSA, ιδιοκτήτης
της Peugeot, αντίθετα, είδε τη μετοχή της
να υποχωρεί κατά περίπου το ίδιο ποσό. Τα
μαθηματικά δείχνουν την πραγματικότητα. Οι
μέτοχοι της Fiat θα λάβουν πριμ ύψους περίπου
5 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,6 δισεκατομμύρια
δολάρια), με βάση τις τιμές κλεισίματος την
Τρίτη, πριν από τις αναφορές των συνομιλιών
περί συγχώνευσης, καθώς και οι δύο πλευρές
απαλλάσσονται από περιουσιακά στοιχεία προτού να ρίξουν τα εναπομείναντα κεφάλαιά τους
στο κοινό -πλέον- ταμείο. Η προσαρμογή των διαφορών στις αγοραίες αξίες και η καταβολή μερίσματος ύψους 5,5 δισ. ευρώ στους μετόχους
της Fiat Chrysler, «η απόκτηση συμμετοχής
50/50 υποδηλώνει ότι η PSA καταβάλλει ασφάλιστρα ύψους 32% για να αναλάβει τον έλεγχο
της FCA», δήλωσε ο αναλυτής Φιλίπ Ουσουά
σε ένα σημείωμά του. «Οι μέτοχοι της PSA αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς».
Εκπρόσωποι της FCA και της PSA αρνήθηκαν
να σχολιάσουν.
Πέραν των δηλώσεων του αρμόδιου υπουργού
Μπρυνό Λε Μερ, το Bloomberg καταγράφει
πέντε λόγους που η γαλλική κυβέρνηση στηρίζει
τη συγχώνευση των δυο μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών:
1. Δυο ισχυροί παίκτες
Η κυβέρνηση μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει
ότι η δημιουργία δύο ισχυρών εταιρειών που
προέρχονται από συγχώνευση, είναι καλύτερη
από μία. Αν και πολύ δύσκολη, η συμπόρευση
της Renault με τη Nissan Motor Co. και τη
Mitsubishi Motors Corp. οδήγησε την ενοποιημένη τριπλέτα στην πρώτη θέση το 2018 μεταξύ
των εταιριών αυτοκινήτων παγκοσμίως.
«Σε αυτή τη νέα παγκόσμια κατάσταση, οι δύο
ενοποιημένες εταιρείες θα μπορούσαν να
καταταγούν στις πρώτες τέσσερις κορυφαίες
εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων στον κόσμο», ανέφερε ο λε Μερ στη δήλωσή του.
2. Ανάκτηση χαμένου εδάφους
Η γαλλική κυβέρνηση δέχθηκε απρόσμενη
δημόσια κριτική από τον πρόεδρο της Renault,
Ζαν- Ντομινίκ Σενάρ, για το ναυάγιο της τελευταίας στιγμής τον Ιούνιο της προγραμματισμένης συγχώνευσης της εταιρείας με τη Fiat. Ο
Τζον Έλκαν, πρόεδρος της ιταλοαμερικανικής
αυτοκινητοβιομηχανίας, αποχώρησε αιφνιδίως,
κατηγορώντας «τις πολιτικές συνθήκες στη Γαλλία». Το κράτος είχε ζητήσει περισσότερο χρόνο
για να κερδίσει υποστήριξη από τη Nissan, ένα
αίτημα που οδήγησε τη Fiat να σταματήσει τις
συζητήσεις.
3. Δύναμη
Ο διευθύνων σύμβουλος της PSA Κάρλος
Ταβάρες, έχει χαρακτηριστεί ως «μάγος» από
ορισμένους οικονομικούς αναλυτές για τη
γρήγορη αναβίωση της αυτοκινητοβιομηχανίας,
η οποία έχει περιθώρια κέρδους, παρά τις κακές
επιδόσεις στην Κίνα.

« Ίχνη» μεγάλου κοιτάσματος
υδρογονανθράκων στην Κρήτη
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Υπέρταση:
Τα τρία πιο δραστικά
βότανα
που ρυθμίζουν
την πίεση

Σ

τον εντοπισμό γεωλογικής δομής σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, που
προσομοιάζει με εκείνη του κοιτάσματος του Ζορ της Αιγύπτου, έχουν καταλήξει
εξειδικευμένοι επιστήμονες πετρελαϊκών εταιρειών.

Παράγοντες της αγοράς, μιλώντας στο Euro2day.gr,
υποστηρίζουν ότι στον συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος
έχει πάρει και το όνομα «Τάλως», του αρχαίου ανθρωπόμορφου φτερωτού φύλακα της Κρήτης με σώμα από
χαλκό, είναι πιθανό να κρύβονται αποθέματα φυσικού
αερίου της τάξης των 10 τρισεκατομμυρίων κυβικών
μέτρων. Δύο φορές, δηλαδή, το κοίτασμα της Αφροδίτης
(4,1 τρισ. κ.π.) στην κυπριακή ΑΟΖ και όσο ακριβώς το
Ταμάρ του Ισραήλ.
Ο «Τάλως», όπως αναφέρουν στο Euro2day.gr στελέχη
της αγοράς, φέρεται να βρίσκεται στις δύο θαλάσσιες
παραχωρήσεις «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά
της Κρήτης» των Total - ExxonMobil - ΕΛ.ΠΕ και οι
οποίες μετά την κύρωση των συμβάσεων από την ελληνική Βουλή ανασκουμπώνονται για την έναρξη της
οκταετούς διάρκειας των ερευνών.
Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τη δομή να εντοπίστηκε
μετά την επανεπεξεργασία των σεισμικών δεδομένων που
έγινε στο τέλος του 2015, όταν βεβαιώθηκε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς η ανακάλυψη του γιγαντιαίου
κοιτάσματος του Ζορ από την Eni στην Αίγυπτο. Έχουν
βεβαιωθεί αποθέματα της τάξης των 30 τρισ. κυβικών
ποδιών και ο εντοπισμός τους ανέτρεψε τα επιστημονικά και επιχειρησιακά δεδομένα των γεωλόγων και
πετρελαϊκών εταιρειών, αντίστοιχα.
Πηγές αναφέρουν ότι Έλληνες επιστήμονες κινητοποιήθηκαν όταν διαπίστωσαν την ομοιότητα της δομής της
Κρήτης με εκείνη του Ζορ και προκάλεσαν τη σύσταση
της κοινοπραξίας των Total - ExxonMobil - ΕΛ.ΠΕ, οι
οποίες το 2017 πήραν τις δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις
κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.
Τα σεισμικά δεδομένα υπήρχαν από το 2012-2013, όταν
ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης προσκάλεσε τη
νορβηγική PGS για τη διενέργεια των σεισμικών ερευνών
στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης.
Στο μεταξύ, στη διάρκεια χθεσινής συνάντησης εργασίας που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών και συντόνισε ο
Ευάγγελος Βενιζέλος με θέμα τις εξελίξεις στον χώρο
των ερευνών υδρογονανθράκων, τονίστηκε η ανάγκη

συνέχισης της πολιτικής του 2010-2014 που ξεκίνησε
η τότε κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ Upstream Γιάννης
Γρηγορίου έκανε γνωστό ότι εντός του 2020 η εταιρεία θα
πραγματοποιήσει την πρώτη γεώτρηση στον Πατραϊκό
Κόλπο, σημειώνοντας πως τα εκτιμώμενα αποθέματα
πετρελαίου ανέρχονται σε 140 εκατομμύρια βαρέλια.
Ο ίδιος προϋπολόγισε δυνητικά ετήσια έσοδα για το
δημόσιο της τάξης των 200 εκατ. ευρώ και σε βάθος
25ετίας πάνω από 5 δισ. ευρώ.
Ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε επίσης και στις αντιδράσεις
που αντιμετωπίζει η εταιρεία με τις σεισμικές έρευνες
στη χερσαία περιοχής της Άρτας και τις οποίες εντοπίζει
στη δημοτική αρχή.
Στην ίδια εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της
Energean Oil & Gas Hellas Δημήτρης Γόντικας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών στη
χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, όπου έχει τα δικαιώματα
με τη Repsol. Η ισπανική εταιρεία είναι operator. Ο κ.
Γόντικας ανήγγειλε επίσης την αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα αποθέματα πετρελαίου στο Κατάκολο,
παραπέμποντας για τις επίσημες ανακοινώσεις στο
προσεχές χρονικό διάστημα. Μίλησε για γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ως προς την ανάπτυξη του ώριμου
κοιτάσματος.
Ο Ντίνος Νικολάου, γεωλόγος πετρελαίων - ενεργειακός
οικονομολόγος και τεχνικός σύμβουλος της Energean
Oil & Gas, μίλησε για το παζλ των εξελίξεων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου περιέγραψε σε τεχνικό και
οικονομικό επίπεδο τις ευκαιρίες και τα εμπόδια για τη
μεταφορά των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου
και του Ισραήλ. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην τουρκική
προκλητικότητα απέναντι στις έρευνες της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Τέλος, ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης απαρίθμησε
τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε επί υπουργίας του στην
κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για την επανεκκίνηση των
γύρων παραχωρήσεων δικαιωμάτων ερευνών κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Τα πλέον δραστικά βότανα για
την καταπολέμηση της υπέρτασης είναι από τα πιο δημοφιλή
και αγαπημένα της ελληνική γης
σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποια
είναι αυτά; Οι ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια
μελέτησαν τη σχετική βιβλιογραφία για τα φυτά που ιστορικά χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση της υπέρτασης και
κατέληξαν στα πλέον δραστικά
αντιυπερτασικά φυτά σε δημοσίευσή τους στο Proceedings
of the National Academy of
Sciences. Οι ερευνητές πήραν
φυτικά εκχυλίσματα από μια
πλειάδα διαφορετικών φυτών
όπως η λεβάντα, ο βασιλικός, το
θυμάρι, η μαντζουράνα, το τζίντζερ και το χαμομήλι. Υπό την
εποπτεία του καθηγητή Geoff
Abbott αναγνώρισαν ένα βιοδραστικό συστατικό που ήταν
κοινό σε όλα τα εκχυλίσματα.
Αυτό το συστατικό σύμφωνα με
τους ερευνητές μάλλον εξηγεί
την ήπια αντιυπερτασική δράση που έχουν ορισμένα βότανα.
Συγκεκριμένα βρήκαν ότι αυτά
τα βότανα ενεργοποιούν ένα
συγκεκριμένο δίαυλο καλίου
τον KCNQ5. Αυτός ο δίαυλος
καλίου μαζί με άλλους εντοπίζεται στους λείους μύες που
επενδύουν το εσωτερικό τοίχωμα
των αγγείων. Όταν οι λείοι μύες
συσπώνται η πίεση του αίματος
αυξάνεται. Όταν χαλαρώνουν
η πίεση του αίματος πέφτει. Η
ενεργοποίηση του KCNQ5 οδηγεί στην χαλάρωση αυτών των
μυών. Οι συγγραφείς της μελέτης πιστεύουν ότι εκεί βρίσκεται
η εξήγηση των αντιυπερτασικών
ιδιοτήτων ορισμένων βοτάνων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Eurostat: Στο 16,9%
η ανεργία στην Ελλάδα
τον Ιούλιο του 2019
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση
του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με
την περασμένη χρονιά (από 19,1% σε
16,9%, μεταξύ Ιουλίου 2018 και Ιουλίου
2019). Ειδικότερα, ο αριθμός των
ανέργων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε
τον Ιούλιο σε 797.000. Το ποσοστό
ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 13,7% και στις γυναίκες στο
21%.
Συνολικά στην Ευρωζώνη, σύμφωνα
με στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2019, η
ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 7,5%
σε σχέση με τον Αύγουστο (από 8%
το Σεπτέμβριο του 2018). Αντίστοιχα,
στην Ε.Ε. η ανεργία ήταν 6,3% το
Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο 2019, σε
σχέση με 6,7% ένα χρόνο πριν.
Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα
ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ
Επιπλέον, εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο
ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ ανήλθε στα 15,6 εκατομμύρια εκ των οποίων τα 12,3 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας
στην ΕΕ. καταγράφονται στην Ελλάδα
(16,9% με στοιχεία Ιουλίου 2019) και
στην Ισπανία (14,2%). Τα χαμηλότερα
ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην
Τσεχία (2,1%) και στη Γερμανία (3,1%).
Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων,
το Σεπτέμβριο το ποσοστό στην
Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 15,9%
και στην Ε.Ε. στο 14,5%. Τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε.
καταγράφονται στην Ελλάδα (33,2%
στο δεύτερο τρίμηνο του 2019),
στην Ισπανία (32,8%) και στην Ιταλία
(28,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό
καταγράφεται στην Τσεχία (4,4%) και
στη Γερμανία (5,9%).

Ο Γιούνκερ
θα υποβληθεί
σε επέμβαση
για «ανεύρυσμα»
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 64 ετών, θα
υποβληθεί στις 11 Νοεμβρίου σε επέμβαση για «ανεύρυσμα», ανακοίνωσε
σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το
περιβάλλον του.
«Ο πρόεδρος Γιούνκερ θα υποβληθεί
σε χειρουργική επέμβαση στις 11
Νοεμβρίου για την αντιμετώπιση ενός
ανευρύσματος», δήλωσε η εκπρόσωπός του Μίνα Αντρέεβα επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε λάβει το
Γαλλικό Πρακτορείο από οικείους του
Γιούνκερ, επικεφαλής της Κομισιόν.
Σύμφωνα με τους οικείους αυτούς, η
επέμβαση θα επιτρέψει την αντιμετώπιση ενός «αορτικού ανευρύσματος»
που ανακαλύφθηκε στην κοιλιακή
χώρα.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια
και έστειλε σήμα για παύση
Η

κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε όπως αναμενόταν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες
βάσης στο 1,5% με 1,75%. Τούτη είναι η τρίτη μείωση επιτοκίων το 2019.

Ωστόσο, η Fed εξάλειψε από το ανακοινωθέν τη φράση ότι
«θα δράσει κατάλληλα» για να διατηρήσει την επέκταση
της αμερικανικής
οικονομίας. Πρόκειται για φράση η
οποία είχε θεωρηθεί
σημάδι μελλοντικών
μειώσεων επιτοκίων.
Αντίθετα, η κεντρική τράπεζα αναφέρει τώρα ότι θα
«παρακολουθεί τον
αντίκτυπο των εισερχόμενων πληροφοριών για το οικονομικό
outlook καθώς αξιολογεί το κατάλληλο
μονοπάτι» για τα
επιτόκια, μια φράση
που θεωρείται λιγό- O πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ.
τερο αποφασιστική.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η Έσθερ Τζορτζ και ο Έρικ
Ρόζεγκρεν ήταν τα δύο μέλη του δεκαμελούς συμβουλίου
που καταψήφισαν την απόφαση για μείωση των επιτοκίων.
Η εκτίμηση της Fed για την κατάσταση της αμερικανικής
οικονομίας παρέμεινε αμετάβλητη, με την αγορά εργασίας
να αξιολογείται ως «ισχυρή» και την οικονομική δραστηριότητα να αυξάνεται με «ήπιο ρυθμό». Όπως και στην
προηγούμενη ανακοίνωση, η κεντρική τράπεζα σημειώνει
πως προχώρησε στη μείωση του κόστους δανεισμού «λόγω
των επιπτώσεων των παγκόσμιων εξελίξεων στο οικονομικό
outlook αλλά και των υποτονικών πληθωριστικών πιέσεων»
O πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, άφησε να εννοηθεί
πως δεν πρέπει να αναμένονται περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων όσο οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν στο επίπεδο
που βρίσκονται σήμερα, ενώ τόνισε πως δεν θα υπάρξουν
αυξήσεις μέχρι να ενισχυθεί σημαντικά ο πληθωρισμός.
Μιλώντας λίγο μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης

της Fed, ο κ. Πάουελ υπονόησε ότι η
«προσαρμογή» για
την οποία μιλούσε
τους τελευταίους
πέντε μήνες φτάνει
στο τέλος της.
«Βλέπουμε ότι η
τρέχουσα στάση
της νομισματικής
πολιτικής πιθανότατα θα παραμείνει
κατάλληλη για όσο
διάστημα οι εισερχόμενες πληροφορίες
για την κατάσταση
της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με
το outlook μας»
δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη
τύπου. Όπως μεταδίδει το CNBC, ο κ.
Πάουελ υποστήριξε
ότι η νομισματική
πολιτική βρίσκεται σε καλό σημείο, καθώς «το βασικό σενάριο για το outlook» παραμένει ευνοϊκό για την οικονομία.
Τόνισε επανειλημμένα τη φράση «πιθανότατα θα παραμείνει κατάλληλη», ενώ υπογράμμισε ότι το τρέχον επιτόκιο
θα παραμείνει αμετάβλητο για όσο καιρό «το outlook
ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες μας».
Ο ίδιος άφησε περιθώριο να αλλάξει η Fed πλεύση σε
περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες για μια οικονομία
η οποία αναπτύσσεται περίπου με ρυθμό 2% και η ανεργία
βρίσκεται σε χαμηλό 50 ετών, στο 3,5%.
«Φυσικά, αν οι εξελίξεις οδηγήσουν σε μια σημαντική
επαναξιολόγηση του outlook, θα απαντήσουμε κατάλληλα.
Η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί προκαθορισμένη
πορεία» ανέφερε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι προτού η κεντρική τράπεζα επιστρέψει στις αυξήσεις επιτοκίων, θα
έπρεπε να υπάρξει μια «πραγματικά σημαντική» άνοδος
του πληθωρισμού.

Αναδίπλωση Ζάεφ:
«Εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών μέχρι τέλους»
Σε αναδίπλωση των χθεσινών δηλώσεων, περί «παγώματος» μέρους της Συμφωνίας των Πρεσπών, προχώρησε ο
πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, τονίζοντας πως η χώρα του «θα εφαρμόσει τη Συμφωνία μέχρι τέλους».
Συγκεκριμένα, ο Ζάεφ σημείωσε πως «αναμένουμε από την ελληνική πλευρά να κάνει συγκεκριμένα βήματα. Η
πρόθεσή μας είναι να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως,
διότι φέρνει στρατηγικά οφέλη για τη χώρα μας, ένα νέο φίλο στα νότια σύνορά μας και ανοίγει πολλές προοπτικές».
Κάλεσε, επίσης, την αντιπολίτευση της χώρας του να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς αν δεν το κάνει
παραβιάζει το σύνταγμα.
«Πρέπει να σεβαστούμε και να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι τέλους», ανέφερε ο Ζάεφ, τονίζοντας
ότι πρέπει να τηρούνται οι συμφωνίες.
Υπενθυμίζεται πως χθες, σε συνέντευξή του στο euronews ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε χαρακτηριστικά πως «υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής της Συμφωνίας και του ανοίγματος και κλεισίματος
των κεφαλαίων ένταξης. Ειδικά για την εσωτερική χρήση σε κάποιες περιπτώσεις».
Μάλιστα, διεμήνυσε πως μέρος της Συμφωνίας θα παγώσει, διότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της. «Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις, όμως τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, διότι η διαδικασία εναλλαγής
των κεφαλαίων σημαίνει ότι θα παραδώσουμε την εθνική μας κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε.
Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ν» οι θεμελιώδεις αρχές της Συμφωνίας -από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν
έθεσε κανένα «βέτο» στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας- δεν υπάρχει περίπτωση να θιγούν.
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Μεταναστευτικό:
«Μάχη για επιβίωση»
στα hotspot
Για τις σοκαριστικές εικόνες που αντίκρισε
στα κέντρα ταυτοποίησης μεταναστών στη
Λέσβο, τη Σάμο και την Κόρινθο έκανε λόγο
η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης Ντούνια Μιγιάτοβιτς.
Η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
πραγματοποίησε πενθήμερη επίσκεψη στην
Ελλάδα και είδε από κοντά τις απαράδεκτες
συνθήκες διαβίωσης, ενώ είχε συναντήσεις
και με Έλληνες αξιωματούχους.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μιγιάτοβιτς, είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα μέσα σε 16 μήνες, κάτι που
δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν για καμιά
άλλη χώρα. «Ο λόγος που επισκέπτομαι την
Ελλάδα για δεύτερη φορά σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα είναι ότι είχα ακούσει σοκαριστικές περιγραφές τις οποίες δεν μπορώ
παρά να τις επιβεβαιώσω».
Η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης έκανε λόγο
για περιπτώσεις όπου αιτούντες άσυλο περιμένουν μέχρι και 3 ώρες στην ουρά για
φαγητό, για παιδιά με δερματικές ασθένειες
που δεν λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική
περίθαλψη, για μεγάλα προβλήματα στις
συνθήκες υγιεινής και στην πρόσβαση σε
καθαρό νερό, εικόνες που σύμφωνα με την
ίδια δεν θα έπρεπε να παρατηρούνται στην
Ευρώπη του 21ου αιώνα. «Απαιτείται μία
μίξη μέτρων, τόσο μακροπρόθεσμων όσο και
βραχυπρόθεσμων και στην Ελλάδα και στις
άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς,
όπως υπογράμμισε, το πρόβλημα δεν είναι η
έλλειψη χρημάτων -άλλο ότι αυτά τα κονδύλια
δεν αξιοποιούνται.
Η κυρία Μιγιάτοβιτς καλωσόρισε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μεταφέρει
20.000 μετανάστες από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το τέλος του χρόνου
αν και όσο παραμένουν γεωγραφικοί περιορισμοί το σχέδιο δεν είναι πολύ πιθανόν να
αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό στα νησιά.
Αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου της ελληνικής κυβέρνησης για το μεταναστευτικό και
προσφυγικό η κυρία Μιγιάτοβιτς εξέφρασε
τις επιφυλάξεις της και τους προβληματισμούς της, κυρίως για την πιθανότητα να
παραμένουν κρατούμενοι κάποιοι μετανάστες
κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου, καθώς και για την έννοια των «ασφαλών
χωρών προέλευσης», κάτι που ενδέχεται να
επηρεάσει την εξέταση καθενός που υποβάλλει αίτηση ασύλου.
Σχετικά με την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας για ένα νέο σχέδιο
που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό του
Δουβλίνου και θα προβλέπει ότι η αίτηση
ασύλου θα ξεκινάει σε κράτος μέλος που
βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ολοκληρώνεται
σε άλλα κράτη μέλη, η κυρία Μιγιάτοβιτς
ανέφερε ότι κάθε σχέδιο θα εξεταστεί και
μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον, αλλά το
ζήτημα είναι ότι απαιτούνται πράξεις τώρα.
Έχουμε μία εξαιρετικά έκρυθμη κατάσταση
στα κέντρα υποδοχής, καθώς άνθρωποι περιμένουν για ώρες στην ουρά για να πάρουν
φαγητό ή να πάνε στην τουαλέτα.
Στη Σάμο άνθρωποι κόβουν δέντρα για να
χτίσουν ίδιοι μικρά καταφύγια, μία κατάσταση που πλέον δεν έχει να κάνει τίποτα με
υποδοχή ανθρώπων που ζητούν άσυλο, αλλά
έχει μετατραπεί σε μια μάχη για επιβίωση.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

25 προσλήψεις ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού προσωπικού
για τις σχολές ξεναγών
εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020

Π

ροκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας
και της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου
Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.
Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά είκοσι πέντε (25)
ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα
ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία
και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών
των Σχολών Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. Το χρονικό
διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ [ΠΕ] (άτομα
8) 1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Μία
(1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με
διδασκόμενο μάθημα Ιστορία του Αρχαίου
Ελληνικού Κόσμου 3. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Κλασσική Αρχαιολογία 4. Μία
(1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας,
με διδασκόμενο μάθημα Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου 5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού
Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας,
με διδασκόμενο μάθημα Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη 6. Μία (1)
θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης,
με διδασκόμενο μάθημα Ξεναγός και Τεχνικές
Ξενάγησης 7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας β) Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου
και Αθλητισμού γ) Νεοελληνική Γραμματεία δ)
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία 8. Μία (1) θέση
εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με
διδασκόμενα μαθήματα: α) Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία β) Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Οικολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ [ΠΕ] (άτομα
8) 1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο
μάθημα Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Μία (1)
θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Κλασσικής
Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Κλασσική Αρχαιολογία 3. Μία (1) θέση ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη
4. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με διδασκόμενα
μαθήματα Ιστορία και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας 5. Μία (1)
θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης,
με διδασκόμενο μάθημα Ξεναγός και Τεχνικές
Ξενάγησης 6. Μια (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας με διδασκόμενα μαθήματα Ιστορία

του Νεότερου & Σύγχρονου Ελληνισμού και
Κοινωνική και Οικονομική Δομή της Σύγχρονης Ελλάδας 7. Μια (1) θέση ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού Ιστορίας Τέχνης με διδασκόμενο μάθημα Ιστορία της Τέχνης. Νεοελληνική
Τέχνη και Αρχιτεκτονική και Λαϊκή Τέχνη
και Προβιομηχανικός Πολιτισμός 8. Μία (1)
θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Νομικής,
με διδασκόμενο μάθημα Τουριστική Ανάπτυξη- Επιχειρήσεις-Τουριστική & Αρχαιολογική
Νομοθεσία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΠΕ] (άτομα
9) 1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Προϊστορική Αρχαιολογία 2. Μία
(1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με
διδασκόμενο μάθημα Ιστορία του Αρχαίου
Ελληνικού Κόσμου 3. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Κλασσική Αρχαιολογία 4. Μία (1)
θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας,
με διδασκόμενα μαθήματα: α) Ο κόσμος της
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας β) Ιστορία
Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού
γ) Νεοελληνική Γραμματεία δ) Αρχαία Ελληνική Μυθολογία 5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού
Βυζαντινής Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα
Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου 6. Μία (1) θέση
εκπαιδευτικού Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη
7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου
Ελληνισμού, με διδασκόμενο μάθημα Ιστορία
και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής
κυριαρχίας 8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με διδασκόμενα μαθήματα: α) Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία
β) Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Οικολογία
9. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης, με διδασκόμενο μάθημα Ξεναγός
και Τεχνικές Ξενάγησης Όσοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει
να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής
συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων
απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. 2. Κάθε υποψήφιος
έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μία
μόνον ειδικότητα και για μία Σχολή Ξεναγών.
3. Η Προκήρυξη και το ειδικό έντυπο Αίτηση
-Υπεύθυνη Δήλωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και
www.mintour.gov.gr. Το ειδικό έντυπο Αίτηση
-Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στις κατά τόπους Σχολές Ξεναγών Αθήνας (τηλ. 210-3417485
και φάξ 210-3417487) και Θεσσαλονίκης (τηλ.
2310-845916, 2310-868724 και φάξ 2310-834512)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 27/10/2019
ΕΩΣ ΚΑΙ 4/11/2019.

3 προσλήψεις
στο Δήμο Τρικάλων
Ο Δήμος Τρικάλων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,
συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση
της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Τρικκαίων ,
που εδρεύει στα Τρίκαλα, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 101 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ) Από την
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2020
με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ΕΝΑ (1) 102 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) Ο ΣΤΑΘΜΟΣ και ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι 31/8/2020 με δυνατότητα
ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ΕΝΑ (1) 103 Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Ο ΣΤΑΘΜΟΣ, ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ και Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΤΖΟΥΝΤΟ) Από την υπογραφή της σύμβασης
και μέχρι 31/8/2020 με δυνατότητα ανανέωσης
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΕΝΑ (1) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα
τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από
την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που
αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. 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:
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131,
Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ.
επικοινωνίας: 243 135 1182). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στην εφημερίδα. 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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12
Ραφήνα, 24/9/2019
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 15013
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Τηλ: 22943 21024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019
Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου) του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/16.03.2018).
6. Την υπ΄ αριθμ. 43/14-2-2019 (ΑΔΑ: 634ΔΩ16-1Η8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για κάλυψη αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 102/Α/2017) έτους 2019».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 19780/5851/26-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών», προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 65303/18-9-2019 (ΑΔΑ : 63ΨΟ465ΧΘ7-5ΞΦ) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η απασχόληση
δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, στο Δήμο
Ραφήνας-Πικερμίου.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 65770/20-9-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ
1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15016/24-9-2019 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
11. Tην υπ’ αριθμ. 447/2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με
την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15022/24-9-2019 βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
13. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16264/15-10-2019 βεβαίωση του Δημάρχου Ραφήνας –
Πικερμίου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 43/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ραφήνας – Πικερμίου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι
αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στην Ραφήνα Ν. Αττικής
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
2

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΑ- ΡΑΦΗΝΑ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΦΗΝΑΣΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΠΙΚΕΡΜΙΡΙΟΥ
ΟΥ

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων
8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης
103

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του
Ν.2527/97).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδιοι υπάλληλοι
για παροχή πληροφοριών η κα Κωνσταντίνα Μετζητάκου, τηλ.: 22943 – 21024 και η
κα Σοφία Παπαγεωργίου τηλ. : 22943 - 21056) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
δηλαδή από το Σάββατο 2/11/2019 έως και Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 15:00μ.μ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Κατόπιν παραγγελίας του Δημοσθένη
Ζερβουδάκη, πληρεξούσιου δικηγόρου
της κ. Ασιας Καραγιαννίδου του Ραφίκ
επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πειραιά
για τον Σβεντόφ Βικτώρ, πρώην κατοίκου Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής
αντίγραφο της Αγωγής Διαζυγίου της
πρώτης που ζητά τη λύση του γάμου των
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πειραιώς με νέα ημερομηνία κατόπιν
αναβολής συζήτησης στις 07-02-2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά,
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν
και όπου ανωτέρω ορίζεται.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμό 8708Β/29-10-2019
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Πειραιά Κων/νος Δ. Τήνιος με
έδρα την Αθήνα οδός Θ. Δηληγιάννη 16
με παραγγελία της Δικηγόρου Χρύσας
Παπαναστασίου ως πληρεξούσια της
εταιρείας ASC MAP ΑΕΒΕ Γρ. Λαμπράκη
24 Γλυφάδα νόμιμα εκπ/νης επέδωσα
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για την αγνώστου διαμονής
του Γεωργίου Μπούμπα του Δημητρίου κάτοικου Παιανίας Αττικής οδός Πυθαγόρα 5-7 της από 24-10-2019 εξώδικη
διαμαρτυρία πρόσκληση με την οποία
τον καλεί όπως συμμορφωθεί άμεσα
με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
να προσέλθει στον τόπο εργασίας του,
όπως προσκομίσει στην εταιρεία όλα τα
απαραίτητα κατά νόμο έγγραφα που να
δικαιολογούν τις ημέρες απουσίας από
την εργασία του, άλλως η σύμβαση εργασίας του θα θεωρηθεί ότι λήγει μονομερώς από πλευράς του κατά την εν
λόγο ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΝΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα
Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός
Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260),
μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας
Κ. Ξενάκη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86,
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της
υπ αριθμ. 8.157Γ/30-10-2019 εκθέσεώς
μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα
προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν.
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Amini Kordvani
Layla του Amin, υπό την ιδιότητά της ως
οφειλέτιδος, πρώην κατοίκου Κηφισιάς,
οδός Απολλωνίας αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
της υπ αριθμ. 3.978/2017 Απόφασης
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(τακτική διαδικασία-τμήμα ενοχικό), διά
της οποίας το άνω Δικαστήριο, δίκασε
ερήμην της δευτέρας (καθής η κλήσηεναγομένης), ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ερημοδικασθείσα εναγομένη ασκήσει ανακοπή
ερημοδικίας κατά της άνω αποφάσεως,
στο ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την
Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην
ενάγουσα το ποσό των (196.183,07)
ευρώ εντόκως από την 1-4-2010 με το
εκάστοτε ισχύον στην ενάγουσα τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο
ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την
παρούσα απόφαση εν μέρει προσωρινά

εκτελεστή για το ποσό των (100.000)
ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης,
τα οποία ορίζει στο ποσό των (7.960)
ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 30-10-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα
Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.53 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός
Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260),
μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σοφίας
Κ. Ξενάκη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86,
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201) διά της
υπ αριθμ. 8.158Γ/30-10-2019 εκθέσεώς
μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα
προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν.
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Amini Kordvani
Layla του Amin, υπό την ιδιότητά της ως
οφειλέτιδος, πρώην κατοίκου Κηφισιάς,
οδός Απολλωνίας αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
της υπ αριθμ. 3.977/2017 Απόφασης
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(τακτική διαδικασία-τμήμα ενοχικό), διά
της οποίας το άνω Δικαστήριο, δίκασε
ερήμην της δευτέρας (καθής η κλήσηεναγομένης), ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η ερημοδικασθείσα εναγομένη ασκήσει ανακοπή
ερημοδικίας κατά της άνω αποφάσεως,
στο ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την
Αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην
ενάγουσα το ποσό των (165.498,18)
ευρώ εντόκως από την 1-4-2010 με το
εκάστοτε ισχύον στην ενάγουσα τράπεζα επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο
ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την
παρούσα απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (80.000)
ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης,
τα οποία ορίζει στο ποσό των (6.700)
ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 30-10-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα
Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα
Τετάρτη και ώρες 11.43 π.μ. και 11.45
π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της
περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που
έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου
13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της
Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Νίκης Κωστάκου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86,
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014201), διά
των υπ αριθμ. 8.155Γ/30-10-2019 και
8.156Γ/30-10-2019 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

για λογαριασμό των: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΚΗ του Ηλία και της Κλάρας, με ΑΦΜ:
059356858 και 2) ΛΑΡΙΣΑΣ συζ. Δημητρίου ΓΑΚΗ, το γένος ΜΙΡΖΑ ΝΕΒΑΕΒ
και ΑΛΕΒΤΙΝΑ, με ΑΦΜ: 133377357,
αντίστοιχα, αμφοτέρων κατοίκων Συκάμινου Αττικής, στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ»
και στην Κοινοτική οδό Αυλώνα-Συκάμινου, ΤΚ 19-015 και ήδη αγνώστου διαμονής, Ακριβή αντίγραφα της Αγωγής
με χρονολογία 28-8-2019, της πρώτης
κατά των δευτέρων, που απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά η πρώτη: Να γίνει
δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι και προς ούς οι επιδόσεις,
να της καταβάλουν αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον ενεχόμενοι για την αιτία που
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας,
το συνολικό ποσό (163.121,41) ευρώ,
το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Α.
υπ’αριθμ. 4213691152/12-08-2008 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των
ευρώ 42.479,99 β. Τόκους κεφαλαίου,
το ποσό των ευρώ 253,88. γ. Τόκους
υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ 2.002,92. δ. Έξοδα μέχρι
05-04-2019, το ποσό των ευρώ 0,00. ε.
ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των
(44.736,79) ευρώ, εντόκως από την 0604-2019, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο την 05-04-2019
ανερχόταν σε 4,620% μέχρι εξοφλήσεως,
των τόκων υπερημερίας ανατοκιζομένων
μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρ. 12 του Ν. 2601/1998,
άλλως από την επόμενη επίδοσης της
παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή
εξόφληση. Β. υπ’αριθμ. 4213691128/0209-2008 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια
το ποσό των 42.062,21. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 249,70. γ.
Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019,
το ποσό των ευρώ 1.983,10. δ. Έξοδα
μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ
0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019
το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (44.295,01) ευρώ, εντόκως από
την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον
επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 0504-2019 ανερχόταν σε 4,620% μέχρις
εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας
ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του
Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη
επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι
την ολοσχερή εξόφληση. Γ. υπ’αριθμ.
4218600554/20-07-2009 σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ
51.785,54. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό
των ευρώ 289,42. γ. Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ
2.494,55. δ. Έξοδα μέχρι 05-04-2019,
το ποσό των ευρώ 0,00. ε. Ασφάλιστρα
μέχρι 05-04-2019 το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (54.569,51) ευρώ, εντόκως από την 06-04-2019, με το
εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας,
το οποίο την 05-04-2019 ανερχόταν σε
4,720% μέχρις εξοφλήσεως, των τόκων
υπερημερίας ανατοκιζομένων μέχρις
εξοφλήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από
την επόμενη επίδοσης της παρούσας
αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
Δ. υπ’αριθμ. 4233616660/20-05-2013
σύμβαση δανείου: α. Χρεολύσια το ποσό των ευρώ 17.620,95. β. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ 229,05. γ.
Τόκους υπερημερίας μέχρι 05-04-2019,
το ποσό των ευρώ 1.670,10. δ. Έξοδα
μέχρι 05-04-2019, το ποσό των ευρώ
0,00. ε. Ασφάλιστρα μέχρι 05-04-2019
το ποσό των 0,00, συνολικά δε το ποσό των (19.520,10) ευρώ, εντόκως από
την 06-04-2019, με το εκάστοτε ισχύον
επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 0504-2019 ανερχόταν σε 9,100% μέχρις
εξοφλήσεως, των τόκων υπερημερίας
ανατοκιζομένων μέχρις εξοφλήσεως,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του
Ν. 2601/1998, άλλως από την επόμενη
επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι
την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι
εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην
καταβολή της δικαστικής δαπάνης και
στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω
ομοίων δικογράφων περιέχονται επίσης:
α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα
του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία
19-9-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
79842/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 7019/2019, που αποδυκνείει την
κατάθεση σαυτόν της Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ,
Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση
κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η προθεσμία κατάθεσης 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. γ) Παραγγελία σε μένα για
την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα
οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω ορίζεται.
Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 30-10-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα
Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός
Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260),
μέλος της Αστικής Επαγγελματικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως
πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης,
(ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ.
8.160Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για
λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ
ΤΕΧΝΑΙ», με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ»,
με ΑΦΜ: 095192795, που εδρεύει στον
Πειραιά, οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό εκκαθάριση (σύμφωνα με το
από μ29-6-2016 Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και δυνάμει
της με αριθ. 7906/1-7-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Μαθιουδάκη
του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ορισθέντα εκκαθαριστή
της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618), πρώην κάτοικο
Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 15
και ήδη αγνώστου διαμονής, ως επίσης
αγνώστου έδρας της ως άνω εταιρείας,
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ.
3.011/22-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ, η
οποία πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά της δευτέρας,
ειδικώτερα δε εγώ ο ίδιος, σε εκτέλεση
του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού
της υπ αριθμ. 62.416/2019 Περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης αγροτεμαχίου
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου, διά της ως άνω
εκθέσεώς μου, προέβην εις την βιαίαν
αποβολήν της δευτέρας και κάθε τρίτου
ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ
ονόματί της από το εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερό-
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μενο ακίνητο, ήτοι από ένα αγροτεμάχιο
εκτάσεως 6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου
Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη
θέση «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής
περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός
σχεδίου πόλεως Κρωπίας και επί οδού,
ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο είχε
περιέλθει στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 14.715/20-7-1992 Συμβολαίου
Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου
Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη – Βενιζέλου και εγκατέστησα σε αυτό την πρώτη
ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της το
άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού
ελευθέραν. Για να λάβει γνώση και για
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 30-10-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις (30) του μήνα
Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.56 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα
μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα),
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ:
026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
Δικηγόρου Ευγενίας Ν. Τζανίννη, ως
πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει
στην Αθήνα, (Σταδίου 40), με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένης,
(ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ.
8.159Γ/30-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον
κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΕΛΗ του Κωνσταντίνου και της
Σοφίας, με ΑΦΜ: 044951663, πρώην
κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 86-88 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της
υπ αριθμ. 2.997/7-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε
με επίσπευση της πρώτης και κατά του
δευτέρου, ειδικώτερα δε εγώ ο ίδιος, σε
εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου
εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.359/2019
Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά,
διά της ως άνω εκθέσεώς μου, προέβην
εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου
και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του από τα εν
τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής
έκθεσης αναφερόμενα ακίνητα, ήτοι: α)
από την υπό ΚΑΕΚ: 050551308005/0/5
και αριθμό 2 οριζόντιο ιδιοκτησία-Διαμέρισμα του β’ ορόφου, της πολυκατοικίας
της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 86-88 στο
Ηράκλειο Αττικής και β) από την υπό
ΚΑΕΚ: 050551308005/0/1 και υπ αριθμ.
2 οριζόντιο ιδιοκτησία-ΑΠΟΘΗΚΗ του
υπογείου, της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας και εγκατέστησα σε αυτό την πρώτη
ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της τα
άνω ακίνητα κενά και την χρήση αυτών
ελευθέραν. Για να λάβει γνώση και για
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 30-10-2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο
Πρωτοδικείο Καστοριάς κ Γρηγόριος
π. Πανταζής ,κάτοικος Καστοριάς οδός

Μητροπόλεως αρ.4 τηλ.2467022670
κατόπιν της από 31-10-2019 έγγραφης
παραγγελίας της δικηγόρου και κατοίκου
Καστοριάς κ. Ολγας Σινάνη Γιώση , πληρεξούσια της Βασιλικής χας Γεωργίου
Ηλιόπουλου το γένος Γεωργίου Ντούρα, κατοίκου Μαυροχωρίου Καστοριάς
επέδωσα με την υπ'αριθ. 7209 B/31-102019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για
την Αθανασίας Ηλιοπούλου το γένος
Στεργίου Μπλιαμούτη , κατοίκου πρώην
Λάρισας οδός Μυκήνων αρ.33 και νυν
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο
της υπαριθ. 87/19-07-2019 (αριθ.κατ.
κλήσης 101/2017) (αριθ.καταθ.αγωγής
88/2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ (τακτική διαδικασία) του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Καστοριάς με την οποία δικάζει ερήμην της πρώτης εναγομένης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων ,ορίζει το
προκαταβλητέο παράβολο ανακοπής
ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων
ευρώ (200) ,απορρίπτει ότι κρίθηκε στο
σκεπτικό ως απορριπτέο, δέχεται την
αγωγή, αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα είναι πλήρης και αποκλειστική κυρία ενός
οικοπέδου κείμενου επί της οδού Παπαγιαννοπούλου, αριθμ. 22, του δημοτικού
διαμερίσματος Μαυροχωρίου του άλλοτε
Δήμου Μακεδνών του Νομού Καστοριάς,
εμβαδού 720,73 τ.μ., μετά των εντός αυτού κτισμάτων, το οποίο φέρει σήμερα
ΚΑΕΚ 230401617001 /0/0 διατάσσει
τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης
εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του
κτηματολογικού γραφείου Καστοριάς,
ώστε στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του
ακινήτου με ΚΑΕΚ 230401617001/0/0,
να αναγραφεί ως πλήρης και αποκλειστική κυρία αυτού η ενάγουσα, με τίτλο
κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, καταδικάζει το δεύτερο εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει
στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
Καστοριά 31-10-2019
Ο δικαστικός επιμελητής
ΓΡΗΓΟΡΙΟ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Εκποιείται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, βιομηχανικό ακίνητο,
στον οικισμό Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 24,
οριζόμενο τριγύρω από τα με αριθμούς
1 -2α-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-1415-16α-17 ορόσημα και περιβάλλεται
νότια από την ΟΔΟ Α2 (4η κάθετος),
βόρεια από την ΟΔΟ Δ6 (2η κάθετος),
ανατολικά από την Ανατολική Περιφερειακή οδό και δυτικά από την ΟΔΟ 1
(1η κάθετος) συνολικής επιφ. 8.679 τ.μ,
Εντός του βιομηχανικού οικοπέδου έχει
ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο, αποτελούμενο από : 1) Κτίριο επιφ. 1.158,30 τ.μ.,
από το οποίο 750 τ.μ. βιομηχανοστάσιο
και 408,30 τ.μ. γραφεία, 2) επέκταση
κτιρίου βιομ/σίου, επιφ. 2.060,80 τ.μ.
και 3) επέκταση κτιρίου, επιφ. 760,50
τ.μ. από το οποίο 460,50 τ.μ. βιομηχ/σιο
και 300 τ.μ. γραφεία. Ελάχιστο τίμημα
(α΄προσφορά) μετά από β΄μείωση 22%
επί της αρχικής 393.120 €.
Η σύνδικος
Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη
τηλ. 210 3214175, 6977409086
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με τις υπ’ αριθ. 10902/09-10-2019 και
10904/09-10-2019 εκθέσεις επίδοσης, η
Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών,
επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ.
094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα,
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό των: 1/ ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη
Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και
ήδη αγνώστου διαμονής και 2/ ΓΕΩΡΓΙ-
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ΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Νικολάου και
της Μαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής,
αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της από
20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82381/2019
ΕΑΚ 7298/2019, η οποία κατατέθηκε
στις 26/09/2019 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους
είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30
ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από
τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20
π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών,
επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ.
14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της
Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και
της Ολυμπίας.
Αθήνα 30/10/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Χαράλαμπος Γκότσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με τις υπ’ αριθ. 10903/09-10-2019 και
10905/09-10-2019 εκθέσεις επίδοσης, η
Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών,
επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ.
094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα,
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό των: 1/ ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Αριστομένη
Καλαβρυτινού και της Ρασέλ Γκίζελας και
ήδη αγνώστου διαμονής και 2/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ του Νικολάου και
της Μαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής,
αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της από
20-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82387/2019
ΕΑΚ 2602/2019, η οποία κατατέθηκε
στις 26/09/2019 και προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους
είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30
ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από
τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20
π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών,
επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ.
14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της
Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και
της Ολυμπίας.
Αθήνα 30/10/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Χαράλαμπος Γκότσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 10901/09-10-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του
Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη,
κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από
έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.
86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό
της ΝΙΝΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ
του Αριστομένη Καλαβρυτινού και της
Ρασέλ Γκίζελας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 2009-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Τακτική)
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 82394/2019 ΕΑΚ
2603/2019, η οποία κατατέθηκε στις
26/09/201 και προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων για τους διαδίκους εί-

ναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά 30
ημέρες αν ο εναγόμενος ή κάποιος από
τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την 17η Ιανουαρίου
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:20
π.μ. ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών,
επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ.
14, κατά την εξέταση ως μάρτυρος της
Αφροδίτης Καμπύλη του Γεωργίου και
της Ολυμπίας .
Αθήνα 30/10/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Χαράλαμπος Γκότσης

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθ.Πρωτ.7/4/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα οικονομικά αδύνατα κορίτσια που κατάγονται την πρώην Κοινότητα Παρορίου Σπάρτης, και είναι γραμμένα
στα Δημοτολόγια της πρώην Κοινότητας
Παρορίου, που έχουν ηλικία 18 μέχρι 45
ετών και ήταν άγαμα ή είχαν παντρευτεί
τον προηγούμενο χρόνο από του έτους
2012, και επιθυμούν την οικονομική τους
ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους από το Ζαχαροπούλειο Ίδρυμα Προικίσεως Απόρων
Κορασίδων, να υποβάλλουν αίτηση με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019
στο Δ.Σ. του Ιδρύματος που εδρεύει στον
Άγιο Ιωάννη Σπάρτης.
Η επιλογή σε περίπτωση περισσοτέρων
υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία χορηγήσεως των οικονομικών
ενισχύσεων που προβλέπονται από τον
Οργανισμό του Ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313-61119 κα Λερίκου Ευρυδίκη.
Άγιος Ιωάννης 4/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ιερέας
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΙΚΙΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθ.Πρωτ.5/4/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα οικονομικά αδύνατα κορίτσια που κατάγονται την πρώην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Σπάρτης, και είναι
γραμμένα στα Δημοτολόγια της πρώην
Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, που έχουν
ηλικία 18 μέχρι 45 ετών και είναι άγαμα
ή έχουν παντρευτεί τον προηγούμενο
χρόνο και επιθυμούν την οικονομική τους
ενίσχυση για την αντιμετώπιση των δαπανών του γάμου τους από το Ζαχαροπούλειο Ίδρυμα Προικίσεως Απόρων
Κορασίδων, να υποβάλλουν αίτηση με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019
στο Δ.Σ. του Ιδρύματος που εδρεύει στον
Άγιο Ιωάννη Σπάρτης.
Η επιλογή σε περίπτωση περισσοτέρων
υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία χορηγήσεως των οικονομικών
ενισχύσεων που προβλέπονται από τον
Οργανισμό του Ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313-61119 κα Λερίκου Ευρυδίκη.
Άγιος Ιωάννης 4/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ιερέας
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συλλόγου
με την επωνυμία «Σύλλογος
Συμβουλευτικής Coaching
Mentoring Ελλάδας»
και το δ.τ. «HCCMA»,
που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5, 12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ
997018376 και ΔΟΥ Αιγάλεω και έχει
συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει
της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο
Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών την 30.10.2017.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό
του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά
ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην τρίτη
Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:45πμ, στο Εντευκτήριο
του 6ου ορόφου, στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46
– Αμπελόκηποι, Αθήνα, προκειμένου να
αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019
2.Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Λοιπά Θέματα
Όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη
του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο
εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών
πριν την ημερομηνία σύγκλισής της, να
καταθέσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.hccma.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hccma@gmail.
com και υπόψη του Γενικού Γραμματέα
αυτού κ.Αλέξανδρου Γκαγκαλνά αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τους
και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,
εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου,
ενώ όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν
να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής ή
με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι το
αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών. Τα Μέλη του Συλλόγου που
δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω
προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 28 και 29 του Καταστατικού
δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στη Γενική Συνέλευση της 24ης
Νοεμβρίου 2019.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χολαργός, 04/10/2019
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3588
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου –
Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας/
Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

101

Δηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Μέριµνας και
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
(Πολυϊατρεία)

Δήµος Παπάγου Χολαργού
Ν. Αττικής

102

Δηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Μέριµνας και
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) (Παιδικοί σταθµοί)

Δήµος Παπάγου Χολαργού
Ν. Αττικής

103

Δηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Μέριµνας και
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) (Παιδικοί σταθµοί)

Δήµος Παπάγου Χολαργού
Ν. Αττικής

104

Δηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Μέριµνας και
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
(Διοικητικό –Οικονοµικό Τµήµα)

105

Δηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Μέριµνας και
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
(Παιδικοί σταθµοί)

Διάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΤΕ Νοσηλευτριών

8 µήνες

1

*ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή της
σύµβασης έως
31.7.2020

1

*ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόµων

Από την υπογραφή της
σύµβασης έως
31.7.2020

1

Δήµος Παπάγου Χολαργού
Ν. Αττικής

ΔΕ Διοικητικού

8 µήνες

1

Δήµος Παπάγου Χολαργού
Ν. Αττικής

*ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού

Από την υπογραφή της
σύµβασης έως
31.7.2020

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Τίτλος σπουδών
θέσης
και
		
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101	α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
	β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας και
	γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία
να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία
είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.
	δ) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
102	Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

7
απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι
η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο
και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω

θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη
δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό
αυτό πρόσκλησης.
Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελίνα Μαξούρα

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.

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
103	Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή
Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών
ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή
Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
104	α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και
Διοίκησης) ή
	Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ),
ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
	Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
	- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον
	β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
105	Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980,
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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:
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού, 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ.15562 Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου
Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106531778).
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 κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα
παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.
ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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ΔΕΗ: Αποδίδουν
οι διακανονισμοί
Σε ρύθμιση 37.200
πελάτες
Μεγάλη αποδοχή συγκεντρώνει
από το πελατολόγιο της ΔΕΗ το
σύστημα διακανονισμών, προσφέροντας ανάσες ρευστότητας στην
Επιχείρηση με την γιγαντιαία βάση
ληξιπρόθεσμων χρεών που φτάνουν
τα 2,7 δισ. ευρώ. Λίγες εβδομάδες
μετά την εφαρμογή του μέτρου που
ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου και
έως τις 25 του μήνα, περισσότεροι
από 37.200 πελάτες έχουν ρυθμίσει
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από
το 50% των διακανονισμών αφορά
σε οφειλές έως 1.000 ευρώ.
Το συνολικό ποσό που διακανονίστηκε υπερβαίνει τα 55.000.000
ευρώ.
Στο σύνολο των ρυθμίσεων,
περισσότερες από 12.000 έγιναν
τηλεφωνικά με την απλοποιημένη
διαδικασία στο 11770 και αφορούν
στο διάστημα από 8 έως 25 Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα
προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές σε σχέση με το παρελθόν
που δεν υπερβαίνουν το 20% ή
εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν
περισσότερες δόσεις) έναντι 40%
έως 50% που ήταν έως σήμερα.
Στόχος της ΔΕΗ με τη νέα ρύθμιση
οφειλών είναι να εξυγιάνει το
πελατολόγιό της και να δώσει την
δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μία νέα αρχή, με
ένα διάφανο, απλό και κατανοητό
τρόπο. Ο οφειλέτης μπορεί εύκολα
και γρήγορα από το σπίτι του να
υπολογίσει, την προκαταβολή και
τη μηνιαία δόση του, με βάση τον
αναρτημένο πίνακα, ανάλογα με το
ύψος του ποσού που οφείλει.
Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 11770 είτε στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή
της αίτησης. Ο πελάτης εκείνο που
χρειάζεται να προσκομίσει είναι
μόνο τον τελευταίο λογαριασμό
του, την αστυνομική του ταυτότητα
και τον ΑΦΜ του.

ΔΕΗ:

Ξεκινά από τις προσλήψεις
και τις αμοιβές ο απογαλακτισμός
από το Δημόσιο

Τ

ην απελευθέρωση της λειτουργίας της ΔΕΗ από το «ζυγό» του δημοσίου, διατάξεις που ανοίγουν
το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την διευκόλυνση των έργων ΑΠΕ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα παρουσιάσουν
σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς.
Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο θα ενταχθεί και ο νέος σχεδιασμός για την
πώληση της ΔΕΠΑ, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί με δύο
παράλληλους διαγωνισμούς, ο ένας για το κομμάτι της Εμπορίας
και ο άλλος για τον τομέα των Υποδομών.
Την αναγγελία για ριζικές αλλαγές στην λειτουργία της ΔΕΗ είχε
κάνει από το καλοκαίρι ο υπουργός Περιβάλλοντος θεωρώντας ότι
με τις σημερινές συνθήκες η Επιχείρηση χάνει την ανταγωνιστικότητά της και κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με άλλες ΔΕΚΟ
όταν χρειάζεται ζωτικό χώρο για να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις
τους ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ θα περιλαμβάνει
παρεμβάσεις σε διάφορα μέτωπα. Στον τομέα των προσλήψεων
στόχος είναι να φύγει από τις αγκυλώσεις του ΑΣΕΠ και να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία με τους όρους όμως και τους κανόνες
που αυτό επιτάσσει. Ο κ. Χατζηδάκης έχει επικρίνει το σημερινό
καθεστώς αναφέροντας ότι με βάση αυτό, η εταιρεία χρειάζεται
2,5 χρόνια για να κάνει νέες προσλήψεις.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Το προηγούμενο διάστημα οι πληροφορίες μιλούσαν για εκ των
υστέρων έλεγχο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Αναθεώρηση προβλέπεται και στον τομέα των αμοιβών με σκοπό η
ΔΕΗ να μπορεί να βγει στην ελεύθερη αγορά και να προσελκύσει
ικανά στελέχη αλλά και να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση της
μισθολογικής ψαλίδας που παρατηρείται σήμερα μεταξύ στελεχών
και εργαζομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο δεν
αποκλείεται να περάσουν ρυθμίσεις και για την εθελούσια έξοδο
στην εταιρεία. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τομέα των προμηθειών
προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που σήμερα αναγκάζουν την
ΔΕΗ να λειτουργεί σε βάρος των ανταγωνιστών της.
Σε ό,τι αφορά το ΔΕΔΔΗΕ θα περιλαμβάνονται διατάξεις που
θα ανάβουν το πράσινο φως για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό
των περιουσιακών στοιχείων από την ΔΕΗ, θέμα που αποτελεί
την βάση για να προχωρήσει η πώληση μειοψηφικού ποσοστού.
Το νομοσχέδιο προβλέπεται να κατατεθεί στην βουλή τις επόμενες
μέρες με στόχο να ψηφιστεί περί τα τέλη του μήνα.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΕΠΑ: «Σπάνε»
οι εμπορικές
δραστηριότητες
από τα δίκτυα
Τον νέο σχεδιασμό για την
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας
επιχείρησης αερίου (ΔΕΠΑ)
παρουσιάζουν σήμερα στο
υπουργικό συμβούλιο, ο
υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός
Γεράσιμος Θωμάς.
Στόχος είναι η διαδικασία της
πώλησης να ολοκληρωθεί με
δύο παράλληλους διαγωνισμούς, ο ένας για το κομμάτι
της Εμπορίας και ο άλλος για
τον τομέα των Υποδομών. Ουσιαστικά, οι διατάξεις για τη
ΔΕΠΑ θα ρυθμίζουν το νέο
πλαίσιο αποκρατικοποίησης
της εταιρείας, καταργώντας επί
της ουσίας το μοντέλο που είχε
ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Με τις νέες διατάξεις θα υπάρξει διαχωρισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων από τα
δίκτυα και θα προχωρήσει η
πλήρης αποχώρηση του Δημοσίου, που ελέγχει σήμερα
το 65% των μετοχών, από τις
πρώτες.
Oι δύο διαγωνισμοί θα προχωρήσουν παράλληλα ενώ
σύμφωνα με τον σχεδιασμό,
στο διαγωνισμό για την ΔΕΠΑ
εμπορίας δεν θα μπορούν να
συμμετέχουν οι διαγωνιζόμενοι και για την ΔΕΠΑ Υποδομών.
Σε ό,τι αφορά τέλος τις διεθνείς δραστηριότητες της
ΔΕΠΑ αυτές θα αποτελέσουν
μια διακριτή εταιρεία η οποία
θα παραμείνει στον έλεγχο του
Δημοσίου.
Για το κομμάτι της Εμπορίας
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
από ελληνικούς και ξένους
ενεργειακούς ομίλους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται,
ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, όμιλος
Κοπελούζου, Motor Oil και η
ιταλική Edison.

