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Τα νέα πιστοποιητικά
που εντάσσονται στα ΚΕΠ
Η επανένταξη σημαντικού
αριθμού διαδικασιών και η
ένταξη νέων του υπουργείου
Δικαιοσύνης στα ΚΕΠ συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας με τον
υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο
για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργο
Γεωργαντά. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η
επανένταξη σημαντικού αριθμού διαδικασιών, οι
οποίες βρίσκονται σε αναστολή από το 2013,
καθώς επίσης και η ένταξη νέων διαδικασιών
που αφορούν τις επιχειρήσεις και διαδικασιών
που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
Το επόμενο διάστημα θα επικαιροποιηθούν και
θα ενταχθούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω
πιστοποιητικά, τα οποία είναι υψηλής ζήτησης
και ενδιαφέροντος για το ευρύ κοινό:
1. Περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
2. Περί αποποίησης ή μη κληρονομίας
3. Περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
Περί ανάκλησης, τροποποίησης, αφαίρεσης
κληρονομητηρίου
Με σκοπό το συντονισμό των δύο υπουργείων
και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η οποία
αναμένεται περί τα τέλη Μαρτίου, συγκροτήθηκε
ομάδα εργασίας.

Μόνο με ηλεκτρονική
συνταγή θα χορηγούνται
τα αντιβιοτικά
Κάθε συνταγή που περιέχει
αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν
είναι ηλεκτρονική και αναγράφει
τη συγκεκριμένη νόσο για την
οποία κρίνεται αναγκαία η
χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, τη
δοσολογία, κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση
ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή
πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την
οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του
συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, κλπ.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε τροπολογία που
κατέθεσε το υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο
με τίτλο «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή
της Υγείας, ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας». Η προτεινόμενη διάταξη, η οποία
επιβάλλει τον κανόνα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αντιβιοτικών, αποσκοπεί στην αναβάθμιση της προστασίας της δημόσιας υγείας,
αποτρέποντας την υπερβολική και αναίτια χρήση
τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την
άσκοπη επιβάρυνση του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και την επιζήμια για το σύνολο του
πληθυσμού, ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής.

Τατόι

Ευρωκοινοβούλιο

Στην πορεία των εργασιών στο Τατόι αναφέρθηκε η Λίνα Μενδών. Όπως σημείωσε η Λίνα
Μενδώνη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
της επιλογής αναδόχου για το κτίριο του ανακτόρου.
➞ σελ. 2

«27»

Η κατάσταση στα χερσαία και θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα και η κοινή ευρωπαϊκή
αντίδραση, συζητήθηκε στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεδρίασε
εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Η ΕΕ πρέπει να
βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί την κατάσταση στα σύνορά της.
σελ. 3
➞

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα κάνει ό,τι είναι
αναγκαίο», από το να επιτρέψει τη χορήγηση
κρατικής βοήθειας στις εταιρείες μέχρι και
την ίδρυση ενός ειδικού επενδυτικού Ταμείου
για την παροχή ρευστότητας προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από
την επιδημία του νέου κορωνοϊού.
σελ. 8
➞

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη
για τηλεργασία
Η

επιδημία του κορωνοϊού
επιφέρει σημαντικό πλήγμα
στις αγορές και στις τοπικές
οικονομίες. Ενα από τα μεγάλα προβλήματα για τις επιχειρήσεις είναι η
διαχείριση του εργατικού δυναμικού
καθώς οι περισσότερες χώρες δεν
είναι έτοιμες για την εφαρμογή της
τηλεργασίας.
H τηλεργασία θα μπορούσε να
αποτελέσει λύση για την αποτροπή
της εξάπλωσης του κορωνοϊού και
ταυτόχρονα μια πρόκληση για την
πλειοψηφία των εργαζομένων στην
Ευρώπη που συνήθως δεν εργάζονται
από το σπίτι.
Είναι εφικτό; Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Bloomberg δείχνουν
ότι πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα.
Έξι στους 10 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν είχαν εργαστεί ποτέ από το σπίτι
το 2018, σύμφωνα με στοιχεία του
ΟΟΣΑ.
Στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση έβαλε
σε καραντίνα ολόκληρη την χώρα, το
67% των εργαζομένων ανέφερε ότι
ποτέ δεν εργάστηκεεξ αποστάσεως
και λιγότερο από το 1/4 των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε γρήγορο
Internet.
Ορισμένες χώρες μπορεί να εξαρτώνται περισσότερο από τους χώρους
εργασίας λόγω της διάρθρωσης των
οικονομιών τους. Η παραγωγή αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής της Γερμανίας, καθιστώντας
δυσκολότερη – αν όχι αδύνατη σε ορι-

σμένες περιπτώσεις – τη μετεγκατάσταση του προσωπικού. Είναι επίσης
θέμα υποδομής, η οποία ποικίλλει
ευρέως σε ολόκληρο το μπλοκ.
Οι χώρες με μικρότερη πρόσβαση σε
Internet υψηλής ταχύτητας μπορεί
να χρειαστεί να δώσουν έναν άνισο
αγώνα για να διατηρήσουν το εργατικό
δυναμικό τους σε λειτουργία.Οι ίδιες
οι επιχειρήσεις πρέπει να διαδραμα-

τίσουν ένα ρόλο. Περίπου τα 2/3 των
εταιρειών παρέχουν στο προσωπικό
τους φορητές συσκευές, φορητούς
υπολογιστές ή tablet, σύμφωνα με
την Eurostat. Προσοχή. Τα στοιχεία
είναι διαθέσιμα μόνο για εταιρείες με
τουλάχιστον 10 άτομα προσωπικό.
Ωστόσο, το 90% των επιχειρήσεων
στην Ευρώπη είναι μικρότερου μεγέθους. Τι λένε οι οικονομολόγοι του

Bloomberg ; «Η εργασία από το σπίτι
μπορεί να είναι μια λύση έκτακτης
ανάγκης για πολλές επιχειρήσεις
Ωστόσο, για τους περισσότερους από
το 17% των Ευρωπαίων που απασχολούνται στην μεταποίηση, το 7% στις
κατασκευές, το 14% στο εμπόριο και
το 5% στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, η επιλογή αυτή δεν θα είναι
διαθέσιμη».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Προϊστορικό
αγγείο
από την Κοιλάδα
του Αχελώου

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Στο πλαίσιο της ενότητας «Το
έκθεμα του μήνα», η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Άρτας παρουσίασε ένα προϊστορικό αγγείο από
την Κοιλάδα του Αχελώου.
Κατά τις αρχαιολογικές έρευνες
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, στη θέση Άγιος
Βασίλειος Πηγών Άρτας, στις
παραποτάμιες αναβαθμίδες του
ποταμού Αχελώου και σε μικρή
απόσταση από τη γέφυρα Κοράκου, εντοπίστηκε σημαντικός
οικισμός της Μέσης ή πρώιμης
Ύστερης Εποχής του Χαλκού,
1700 - 1500 π.Χ.
Σημαντικότερο από τα ευρήματα αποτελεί ένα πήλινο, χειροποίητο προϊστορικό αγγείο,
που χρησιμοποιήθηκε για την
κατανάλωση ποτού ή και φαγητού. Το αγγείο συντηρήθηκε
από ειδικευμένο προσωπικό και
φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Άρτας.
Ο εντοπισμός αυτών των
αρχαιολογικών θέσεων της
Μέσης Εποχής του Χαλκού
στην κοιλάδα του Αχελώου,
τεκμηριώνει τη χρήση του
συντομότερου αλλά ιδιαίτερα
δύσβατου περάσματος από τη
Ήπειρο προς την Θεσσαλία ήδη
από τη 2η χιλιετία π.Χ. και προσφέρει σημαντικά στοιχεία για
την ανθρώπινη δραστηριότητα
στην περιοχή.
Τα σημαντικά αυτά αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν τη
γνώση της σπουδαιότητας του
οικοσυστήματος της κοιλάδας
του Αχελώου ήδη από τους αρχαίους χρόνους, καθώς πρώιμες
κοινωνίες εμφανίζουν μόνιμες
εγκαταστάσεις στην περιοχή,
εκμεταλλευόμενες τον πλούτο
που προσέφερε η κοιλάδα.
Η γνώση αυτή μεταλαμπαδεύεται και στους επόμενους αιώνες
και η περιοχή παρουσιάζει
συνεχή κατοίκηση, όπως αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα που εντοπίζονται
σε πολλές θέσεις, αλλά και τα
μεταβυζαντινά μνημεία της
περιοχής, όπως την ιστορική
Ι.Μ. Σέλτσου στις Πηγές, τον
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο
Μεσόπυργο και τον Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου στη Μεγαλόχαρη
Άρτας.
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Μενδώνη για Τατόι:

Αρχες Απριλίου αρχίζουν τα πρώτα
σωστικά μέτρα στο ανάκτορο

Σ

την πορεία των εργασιών στο Τατόι αναφέρθηκε η Λίνα Μενδών. Όπως σημείωσε η Λίνα
Μενδώνη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής αναδόχου για το κτίριο του ανακτόρου.

«Υπάρχει πλέον ο
ανάδοχος, ο οποίος θα
εκπονήσει τη μελέτη
εφαρμογής για το κτίριο του ανακτόρου. Αρχές Απριλίου ξεκινούν
να εφαρμόζονται τα
πρώτα σωστικά μέτρα
στο ανάκτορο. Η εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τη νομοθεσία,
θέλει αρκετούς μήνες.
Μέχρι το Μάιο του
2021 οι υπηρεσίες του
ΥΠΠΟΑ θα έχουν την
μελέτη εφαρμογής
για να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού για τον ανάδοχο
του έργου», τόνισε η κ.
Μενδώνη, μετά και την
αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα.
«Στόχος είναι το 2023 να έχει τελειώσει το ανάκτορο (σ.σ.
το οικοδομικό σκέλος της αποκατάστασης του κτηρίου) για
να ξεκινήσει αμέσως η τοποθέτηση των αντικειμένων, επί
των μελετών που ήδη εκπονούνται», συμπλήρωσε, μεταξύ
άλλων, η υπουργός Πολιτισμού.
Ως προς τις σωστικές εργασίες, η κ. Μενδώνη σημείωσε
ότι θα ξεκινήσουν να γίνονται τώρα, «προφανώς με τη συμβατότητα που απαιτούν οι μελέτες, ώστε ούτε χρήματα να
δαπανηθούν αδίκως, αλλά κυρίως να γίνει σωστά το έργο.
Να σημειώσω εδώ ότι ήδη έχουμε τις οριστικές μελέτες,
τις μελέτες εφαρμογής εκπονούμε τώρα», πρόσθεσε η ίδια.
Ως προς τις δωρεές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το Τατόι, η κ. Μενδώνη είπε ότι υπάρχουν δυο «και ευελπιστούμε

και σε άλλες. Η πρώτη αφορά στη μελέτη
σκοπιμότητας η οποία
χρηματοδοτείται από
το Ίδρυμα Αθανασίου
Λασκαρίδη. Αφορά
στο σύνολο αξιοποίησης και ανάδειξης των
47.000 στρεμμάτων».
Η άλλη χορηγία είναι από τον Αθανάσιο
Μαρτίνο, ο οποίος
«ασμένως, διέθεσε
τα χρήματα για την
παραγγελία δύο μεγάλων tolls, τα οποία
θα τοποθετηθούν και
αυτά αρχές Απριλίου,
προκειμένου να αρχίσει
κανονικά η εκκένωση
-αρχίζει αυτή την εβδομάδα- των μαγειρείων και στη συνέχεια να αρχίσει η εκκένωση του στάβλου του Γεωργίου», συμπλήρωσε η υπουργός,
διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «κτήρια μεγάλα, γεμάτα
κιβώτια, τα οποία δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, θα
καταγράψουν και θα συντηρήσουν τα κινητά που βρίσκονται μέσα.
Συγχρόνως, θα ξεκινήσει η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών,
για τα κτήρια, τα οποία θα αδειάζουν.
Είναι ένα αρκετά σύνθετο εγχείρημα, πολλώ δε μάλλον,
όπως αντιλαμβάνεστε, όταν αναφερόμαστε στο σύνολο
του κτήματος, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει
το ΥΠΠΟΑ», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, η κ. Μενδώνη.

Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΛΒΟ
Ξεκίνησε η διαδικασία για την εξαγοράς των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής
Βιομηχανίας Οχημάτων, με τη δημοσίευση των όρων του διαγωνισμού.
Στις 2 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη θα κατατεθούν οι προσφορές
εξαγοράς των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ).
Στόχος είναι η υπόθεση να έχει κλείσει –εάν είναι δυνατόν- πριν από το Πάσχα, που
φέτος πέφτει στις 19 Απριλίου. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες με την δημοσίευση των
όρων του διαγωνισμού, που απαιτεί από τους υποψηφίους business plan και οικονομική προσφορά, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.
Σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι «συνεχίζει να
εργάζεται με μεθοδικότητα και στοχοπροσήλωση για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία επί μακρόν είχαν εγκαταλειφθεί».
Η ΕΛΒΟ βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από το 2014 και σύμφωνα
με πληροφορίες ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Γερμανική KraussMaffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW), η Ισραηλινή Plasan, η εκ Νοτίου
Αφρικής Paramount Group και η ελληνική Kouimtzis Group.

E-mail: iho@otenet.gr

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

Αναστέλλεται
η διεξαγωγή
των εξετάσεων
για δίπλωμα οδήγησης
Σε αναστολή των εξετάσεων που αφορούν
στην απόκτηση άδειας οδήγησης, μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικής άδειας
ταξί και κάθε άλλου είδους εξέτασης που
πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
για τις επόμενες 14 ημέρες, προχώρησε η
Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της εθνικής κινητοποίησης για τη μη διασπορά του
κορωναιού.
«Για εμάς προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη που συμβάλει στην καλύτερη θωράκιση της υγείας των πολιτών", επισήμανε
ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης,
προσθέτωντας ότι οφείλουν να διακόψουν
κάθε είδους θεωρητικού μαθήματος όλες οι
σχολές οδηγών (ΚΘΕΥΟ Κέντρα Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής.

ΟΑΕΔ: Αναστέλλεται
η λειτουργία
των εκπαιδευτικών
δομών του Οργανισμού
λόγω κορωνοϊού
Την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ σε όλη τη χώρα
ανακοίνωσε η Διοίκηση του Οργανισμού.
Η παύση λειτουργίας θα έχει διάρκεια 14
ημέρες, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως
και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.
Οι δομές αναστέλλουν την εκπαιδευτική
διαδικασία καθώς και τις συναθροίσεις. Οι
διοικητικές υπηρεσίες των εκπαιδευτικών
δομών του Οργανισμού θα λειτουργούν κανονικά. Το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς
λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς
του κορωνοϊού στους πολίτες.

Σε εξέλιξη η πώληση
της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος, γνωστοποίησε προς το Χρηματιστήριο
Αθηνών, ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα και με το οριζόμενο
νομοθετικό πλαίσιο, θα προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις για τις όποιες εξελίξεις.
Σημειώνεται ότι ο δεύτερος διαγωνισμός πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής
από την Εθνική Τράπεζα, καθώς στο εξαρχής περιορισμένο ενδιαφέρον (απουσία στρατηγικών αγοραστών) προστέθηκε η αποστροφή ανάληψης ρίσκου, που
πυροδότησε στα ενδιαφερόμενα επενδυτικά κεφάλαια η επέλαση του κορωνοϊού.
Την ίδια ώρα η Varde δεν εμφανίστηκε, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για
διακριτική αποχώρησή της, ενώ η Fosun ζήτησε παράταση μερικών ημερών για
να υποβάλει τη δική της προσφορά, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για κίνηση
υπεκφυγής από τους Κινέζους ή προκύπτει από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν
καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του due diligence, λόγω του κορωνοϊού.
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27 ελληνικά προϊόντα εκτός
της λίστας των δασμών
27 ελληνικά προϊόντα τελικά παίρνουν το
«πράσινο φως» και εξαιρούνται της επιβολής
δασμών για τις εξαγωγές τους προς τις HΠA,
σύμφωνα με τον κατάλογο που επικύρωσε ο
Λευκός Oίκος ύστερα από την εισήγηση του
Aμερικανικού Oργανισμού Eμπορίου (USTR).
H τελική λίστα που ήδη τίθεται σε εφαρμογή,
αλλά αναμένεται η ισχύς της να ξεκινήσει για
τα πιο πολλά προϊόντα από τις 18 Mαρτίου,
χαρακτηρίζεται ως μια ελληνική σημαντική
επιτυχία. Πλέον από την αρχική λίστα - πρόταση
του USTR για την αύξηση δασμών από 25%
έως 100% την οποία επίσης είχε αποκαλύψει η
“Deal”, μένουν ελεύθερα και βρίσκονται εκτός
δασμών εμβληματικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές, τα κρασιά, αλλά και οι
χυμοί από τα δαμάσκηνα.
Aκόμα εκτός λίστας βρίσκονται πλέον τα
προϊόντα:
Φιλέτα ψαριών, νερά, ξύλινα εργαλεία, τσάντες,
νήματα, χαλιά, μαγειρικά σκεύη, είδη οικιακής
χρήσης, ρούχα, στολές, κουβέρτες, καφέδες,
μικρά εργαλεία, μηχανήματα συγκόλλησης,
φούρνοι, λικέρ, μπισκότα, βιβλία, λιθογραφίες,
φακοί, κιάλια, ρολόγια, κεραμικά, ηλεκτρομηχανολογικά εργαλεία.
Aντίθετα δασμοί επιβάλλονται στα γιαούρτια,
γαλακτοκομικά, βούτυρα, ορισμένα είδη τυριών,
τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μανταρίνια, τις
κομπόστες φρούτων, τα λουκάνικα, τα επεξεργασμένα και ειδικά τυριά (έμμενταλ, πεκορίνο).
Aκόμα, στα μύδια, τα θαλασσινά είδη, τα προϊόντα χοιρινού κρέατος.
H επιτυχία αυτή «πιστώνεται» σ’ ένα συνδυασμό
παραγόντων:
• Στην επιλογή του Tράμπ για λιγότερο επιθετικού χαρακτήρα πολιτική έναντι της Eυρωπαϊκής
Ένωσης και συνάμα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας που η Oυάσινγκτον έχει θέσει
σε προτεραιότητα.
• Tην κινητοποίηση της κυβέρνησης να επαναφέρει το θέμα της εξαίρεσης εμβληματικών
ελληνικών προϊόντων από τους δασμούς.
Tαυτόχρονα με την κινητοποίηση των ελληνικών
επαγγελματικών φορέων. Tα Eπιμελητήρια και
κυρίως το Eλληνοαμερικανικό Eμπορικό Eπιμελητήριο πραγματοποίησαν δεκάδες συναντήσεις τόσο στην Aθήνα όσο και στην Oυάσινγκτον, στο Department of Commerce και στον
USTR, δημιουργώντας ένα «μοχλό πίεσης» και
καταθέτοντας ταυτόχρονα και εποικοδομητικά
επιχειρήματα. H ευνοϊκότερη αντιμετώπιση της
Eλλάδας και των ελληνικών προϊόντων προκύπτει και από το γεγονός ότι οι επιτραπέζιες
ελιές και το ελαιόλαδο που εξαιρέθηκαν για
εμάς από τους δασμούς, παραμένουν στη λίστα
για την Iσπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Tο ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές αποτελούν δυνατά benchmarks για τις διεθνείς
αγορές με την αξία των εξαγωγών ελληνικού
ελαιόλαδου στις HΠA να φτάνει το 2018 στα 42
εκ. ευρώ (φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα
50 εκ.). Oι νέες αποφάσεις του Λευκού Oίκου
για τις εισαγωγές προϊόντων στις HΠA, που
αφορούν και τις ελληνικές εταιρίες, συνδυάζονται ή «ερμηνεύονται» κατά κάποιο τρόπο στην
Eμπορική Aτζέντα του Προέδρου Tράμπ και την
ετήσια έκθεση που επίσης δόθηκε στο Kογκρέσο. H έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τον
τρόπο με τον οποίο ο Aμερικανός Πρόεδρος
αλλάζει την εμπορική πολιτική των HΠA, τους
βασικούς εμπορικούς στόχους, τις νέες εμπορικές συμφωνίες με στρατηγικούς εταίρους,
την επιθετική εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών
και την αλλαγή του Παγκόσμιου Oργανισμού
Eμπορίου (ΠOE).

Ευρωκοινοβούλιο:

Πρέπει να βοηθήσουμε
την Ελλάδα να διαχειριστεί
την κατάσταση στα σύνορά της

Η

κατάσταση στα χερσαία και θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα και η κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση, συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
που συνεδρίασε εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα
να διαχειριστεί την κατάσταση στα σύνορά της, είπαν πολλοί ομιλητές με την πλειοψηφία
να κατακρίνει τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου
πόνου για την επίτευξη των πολιτικών του στόχων.
Πολλοί τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να αποφευχθεί μια
επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015 και επέμειναν στην ανάγκη αναθεώρησης των κοινών κανόνων
της ΕΕ για το άσυλο.
Κάποιοι από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων
ζήτησαν την επανεξέταση της συμφωνίας της ΕΕ με
την Τουρκία, η οποία συμφωνήθηκε και τέθηκε σε ισχύ
το 2016 για να περιορίσει το ρυθμό αφίξεων αιτούντων
άσυλο και μεταναστών με αντάλλαγμα οικονομική βοήθεια από την ΕΕ. Άλλοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία
τους για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάσταση
τόσο στα ελληνοτουρκικά σύνορα όσο και στα ελληνικά
νησιά, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες αιτούντες άσυλο, πολλοί από αυτούς ασυνόδευτοι ανήλικοι.
Συζητήθηκαν ακόμη η ανάγκη να τηρηθεί η Σύμβαση της
Γενεύης και να παρασχεθεί προστασία στους πρόσφυγες.
Ξεκινώντας τη συζήτηση η Νικολίνα Μπρνιάτς, εκ μέρους
της Κροατικής Προεδρίας της ΕΕ, αφού περιέγραψε
το τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες κυρίως στα χερσαία
ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου περίπου 30.000 άτομα
επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα, τόνισε ότι χάρη στην
έγκαιρη αντίδραση δεν έγινε τέτοια παρείσφρηση και
σήμερα η κατάσταση είναι «σταθερή», τόσο στα χερσαία
όσο και στα θαλάσσια σύνορα με τη γείτονα χώρα. Το ίδιο
ισχύει και για τον «μεσογειακό διάδρομο», όπως είπε.
Αναγνώρισε το «μεγάλο μεταναστευτικό άγχος» και τις
προσπάθειες που γίνονται από μέρους της Τουρκίας,
καθώς βρίσκονται εκεί περίπου 3,7 εκατ. μετανάστες
και πρόσφυγες, αλλά ρητά ανέφερε ότι απορρίπτει την
εκμετάλλευση για πολιτικούς σκοπούς. «Λέμε ναι στην
αποτελεσματική προστασία των προσφύγων, αλλά και
δεν θα ανεχτούμε παράνομη είσοδο».
Η κ. Μπρνιάτς επανέλαβε τις «σθεναρές δηλώσεις» των
επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατά
την επίσκεψή τους στον Έβρο και τις πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνει η ΕΕ και οι υπηρεσίες της (Frontex
Υπηρεσία Ασύλου κ.λπ.) έπειτα από σχετικά αιτήματα
της Ελλάδας, αλλά ότι στην Ελλάδα θα δοθούν 350
εκατ. ευρώ.
«Αντιμετωπίσουμε μία κατεπείγουσα και σοβαρή κατάσταση», τόνισε η Ευρωπαία επίτροπος, αρμόδια για τις
Εσωτερικές Υποθέσεις, Ίλβα Γιόχανσον, και υπεραμύνθηκε της συμφωνίας για την προστασία των «εξωτερικών
μας συνόρων».
Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αλλά «πρέπει να το πράξει με
αναλογικά μέτρα». Μίλησε για πραγματική αλληλεγγύη
προς τη χώρα μας και επανέλαβε ότι η Frontex με την
αποστολή προσωπικού της στην Ελλάδα θα ενισχύσει το πρόγραμμα ταχείας επιστροφής, ενώ αρμόδιοι
υπάλληλοι από την Υπηρεσία Ασύλου θα βοηθήσουν
τις ελληνικές αρχές.
Η κ. Γιόχανσον, η οποία θα βρίσκεται από αύριο το βράδυ
στην Ελλάδα και θα έχει συναντήσεις με τον αρμόδιο
υπουργό και τις ελληνικές αρχές, όπως είπε, κοινοποίησε
στους ευρωβουλευτές ότι η ΕΕ θα ενισχύσει οικονομι-

κά της χώρα μας με 350 εκατ. ευρώ και, αργότερα, με
επιπλέον 350 εκατ. ευρώ με τροποποιητικό κανονισμό.
Θα χρησιμοποιηθούν για βελτίωση της διαβίωσης των
προσφύγων - μεταναστών, διατροφή, στέγαση, μεταφορά κ.λπ. Όπως είπε, κατά την επίσκεψή της στην
Ελλάδα, θα συζητήσει το τι σκοπεύει να πράξει η χώρα
ώστε να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με
τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.
Αναφέρθηκε στις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Συμβουλίου, Σάρλ Μισέλ, μετά τη συνάντηση
που είχαν τη Δευτέρα με τον Ρ.Τ. Ερντογάν και τόνισε ότι
πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και να αποκλιμακωθεί η
ένταση και ότι οι «γραμμές επικοινωνίας είναι ανοικτές»
Χαρακτήρισε την κατάσταση ανησυχητική, αλλά όπως
είναι «δεν είναι το 2015, η ΕΕ είναι έτοιμη διαχειριστεί
την κατάσταση […] Υπάρχουν οι δομές και οι μηχανισμοί
για να συνεργαστούμε […] Γι' αυτό έδρασε (η ΕΕ) τόσο
γρήγορα […] Και υποστήριξε την Ελλάδα».
Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά που έκανε για τα ασυνόδευτα
παιδιά που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά. Το 1/3 όσων
φτάνουν στην Ελλάδα, φτάνουν χωρίς οικογένεια, ενώ
χιλιάδες είναι εκείνα που δεν έχουν κλείσει τα 14 τους
χρόνια. Όπως είπε, πολλά εξαφανίζονται και δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται. «Πέφτουν στα χέρια εγκληματιών,
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης […] Φανταστείτε
ένα 15χρονο που ξεφεύγει από τον πόλεμο… τον φόβο
που βιώνει… και να πέσει θύμα κακοποίησης».
Η κ. Γιόχανσον υπογράμμισε ότι πρέπει να θεσπιστούν
τα κατάλληλα μέρα ώστε να βοηθηθούν οι ανήλικοι που
βρίσκονται στα ελληνικά νησιά και να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη ώστε «να μην γίνουν αντικείμενο
εμπορίου».
«Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται ανθρώπους που υποφέρουν για να εξυπηρετήσει τα πολιτικά του συμφέροντα.
Αυτή είναι η μία πραγματικότητα στα σύνορα», τόνισε
ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ και προσέθεσε: «Η άλλη
πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
η κυβέρνησή του εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο
στα σύνορά τους. Το 2015 δεν μπορεί να επανέλθει. Η
Ευρώπη δεν εκβιάζεται».
Ο κ. Βέμπερ ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση αξίζει
την υποστήριξη της Ευρώπης και η κατάσταση είναι
διαφορετική επειδή υπάρχει μία διαφορετική κυβέρνηση
καθώς (εκείνη του 2015) «δεν μπορούσε να διασφαλίσει
αυτήν την κατάσταση». Ο κ. Βέμπερ, αφού είπε ότι οι
συνοριοφύλακες σέβονται τα δικαιώματα, υπογράμμισε
συγκεκριμένα σημεία δράσης όπως το ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος για την αποκλιμάκωση της κατάστασης,
αλλά και η υποστήριξη της Ελλάδας με χρήματα και με
στελέχωση. Σημείωσε ότι πέραν της Τουρκίας και άλλες
χώρες, όπως η Ιορδανία κ.λπ. χρειάζονται την στήριξη
της ΕΕ, ενώ όπως είπε «υποστηρίζουμε τη Λέσβο και
θέλουμε τη συμφωνία των προθύμων (κρατών και πόλεων) ώστε να υποδεχτούν τα παιδιά (που διαβιούν εκεί)».
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

9°C - 21°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7°C - 18°C

ΠΑΤΡΑ

7°C - 20°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14°C - 17°C

ΛΑΡΙΣΑ

4°C - 19°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τα ξεχασμένα
όσπρια που
δεν φουσκώνουν
και ρίχνουν
την χοληστερόλη
Είναι νόστιμα, δεν θέλουν μούλιασμα, προκαλούν πολύ λιγότερο αίσθημα μετεωρισμού και ρίχνουν την
χοληστερόλη. Τι άλλο θέλουμε για
να τα βάλουμε στο πιάτο μας; Συνήθως τα ξεχνάμε όταν μιλάμε για τα
όσπρια και στο μυαλό μας έρχονται
τα κλασικά φασόλια. Ξέρετε όμως
ότι τα μαυρομάτικα φασόλια -τα
οποία παρεμπιπτόντως δεν χρειάζονται μούλιασμα οπότε είναι πολύ πιο
εύκολο να τα μαγειρέψουμε – είναι
λιγότερο επιβαρυντικά όσον αφορά
την πρόκληση μετεωρισμού; Αυτό
τουλάχιστον ήταν το συμπέρασμα
μικρής έρευνας που μελέτησε τη
δράση τροφίμων με περιεκτικότητα
σε ολιγοσακχαρίτες όπως τα λαχανικά και τα όσπρια με φυτικές ίνες
που δεν διασπώνται από το πεπτικό
μας σύστημα. Ωστόσο τα δισεκατομμύρια βακτηρίων που διαβιούν
στο έντερο μπορούν τελικά να διασπάσουν τους ολιγοσακχαρίτες
προκαλώντας τη δημιουργία αερίων
κατά την διαδικασία αυτή. Σύμφωνα
πάντως με τους ερευνητές τελικά το
πεπτικό σύστημα προσαρμόζεται
και το πρόβλημα του μετεωρισμού
υποχωρεί όσο η κατανάλωση οσπρίων, ιδιαίτερα μαυρομάτικων γίνεται
συστηματική.
Ο στόχος σας είναι η κατανάλωση
ενάμισι φλιτζανιού μαυρομάτικων
σε εβδομαδιαία βάση.
Τα μαυρομάτικα φασόλια είναι
ιδιαίτερα θρεπτικά και αποτελούν
πλούσια πηγή φυτικών ινών – μια
κούπα καλύπτει το 45% των καθημερινών μας αναγκών σε φυτικές
ίνες – το 60% των αναγκών μας σε
φυλλικό οξύ, αλλά και το 30% των
πρωτεϊνικών μας αναγκών – μια
κούπα θεωρείται ότι παρέχει τόσες πρωτεΐνες όσες μισή μπριζόλα!
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Δωρεά 1,2 εκατ.
σε νοσοκομεία
της Ιταλίας από
τον Giorgio
Armani

Ο επικεφαλής της μονάδας
αντιμετώπισης κρίσεων στη
Λομβαρδία δήλωσε ότι το σύστημα υγείας είναι «ένα βήμα
πριν από την κατάρρευση»
καθώς οι θάλαμοι εντατικοί
θεραπείας είναι πλήρεις και
δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή
ασθενών.
Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας,
Giorgio Armani δώρισε το
χρηματικό ποσό των 1,2 εκατ.
ευρώ σε τέσσερα νοσοκομεία
και στην Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας της Ιταλίας, ως
βοήθεια για την αντιμετώπιση
της επιδημίας του κοροναϊού
SARS-CoV-2 που προκαλεί την
λοίμωξη Covid-19.
Μέσα σε δύο εβδομάδες καταγράφηκαν 463 θάνατοι και
αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων,
καθώς 9.172 άνθρωποι έχουν
νοσήσει από τον ιό και το
σύστημα υγείας έχει φθάσει
στα όριά του.
Ο Αντόνιο Πεζέντι, επικεφαλής της μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων στη Λομβαρδία
δήλωσε ότι το σύστημα υγείας
είναι «ένα βήμα πριν από
την κατάρρευση» καθώς οι
θάλαμοι εντατικοί θεραπείας
είναι πλήρεις και δεν μπορεί
να γίνει εισαγωγή ασθενών.
Ο Giorgio Armani δώρισε
μέσω του ομίλου μόδας 1,25
εκατ. ευρώ σε τρία νοσοκομεία στο Μιλάνο, σε νοσοκομείο της Ρώμης, καθώς επίσης
και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε
εκπρόσωπος της εταιρείας.
Ο όμιλος είχε έσοδα 2,1 δισ.
ευρώ το 2018.
Η πλειοψηφία των εργαζομένων στον όμιλο που εδρεύει
στο Μιλάνο εργάζονται από
το σπίτι και οι μονάδες παραγωγής λειτουργούν με όσο το
δυνατόν λιγότερους εργαζόμενους, τόνισε η εκπρόσωπος,
σύμφωνα με το ΑΠΕ.

7,5 φορές πιο πολλούς απ’ την Κίνα:

Ο λόγος που η Ιταλία έχει
τόσους πολλούς νεκρούς

Ζ

ει πρωτόγνωρες στιγμές η Ευρώπη λόγω κορωνοϊού και ειδικά, η Ιταλία. Όλη η χώρα
βρίσκεται σε καραντίνα, τα μέτρα υγείας που αρχικά είχαν επιβληθεί στις βόρειες
περιοχές της χώρας, πλέον εφαρμόζονται συνολικά στον 60 εκατομμυρίων πληθυσμό
της μεσογειακής χώρας, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μεγαλύτερη εστία του ιού παγκοσμίως. Για την ακρίβεια, έχει αφήσει πίσω της για τα καλά την Κίνα!
Όπως είναι λογικό, η
συγκυρία στη γειτονική
χώρα έχει προκαλέσει
τέτοιο πανικό που μόνο
με πλοκή δυστοπικής
ταινίας επιστημονικής
φαντασίας μπορεί να
προσομοιάζει. Ενδεικτικό της κατάστασης
που επικρατεί είναι πως
ο αριθμός των ασθενών
της Ιταλίας είναι ακριβώς ίδιος με εκείνο της
Νότιας Κορέας (7.375
επιβεβαιωμένα κρούσματα και στις δυο χώρες) ωστόσο ο αριθμός
των νεκρών στην Ιταλία
είναι 7,5 φορές μεγαλύτερος (366 έναντι 50)!
Οι αριθμοί που αυτόματα προκαλούν πανικό ωστόσο δεν
σταματούν εκεί όσον αφορά την Ιταλία. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία που επικρατούν αναφορικά με τον κορωνοϊό, το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται γενικά στο
3,4% παγκοσμίως. Με εξαίρεση την Ιταλία! Την περασμένη
εβδομάδα, το ποσοστό στην Ιταλία έφτασε το 3,8% και
με την είσοδο της τρέχουσας εβδομάδας έχει αγγίζει το
5%! Με άλλα λόγια, οι νεκροί αυξάνονται με ασύλληπτα
εκθετικούς ρυθμούς.
Γιατί ωστόσο τα νούμερα ανάμεσα στην Ιταλία και όλο τον
υπόλοιπο κόσμο είναι τόσο δυσανάλογα; Οι ειδικοί τονίζουν
πως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ιταλία είναι μια
χώρα με εξαιρετικά γηρασμένο πληθυσμό, πολύ περισσότερο απ’ ότι η υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως τόνιζαν με έμφαση
οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της χώρας πρόσφατα: «Στην
περίπτωση του κορονοϊού πρέπει να λάβουμε υπόψη το
γεγονός ότι η Ιταλία έχει έναν μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων
πολιτών, πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι η Κίνα».
Ταυτόχρονα, ακούγονται και άλλες εξηγήσεις αναφορι-

κά με την πρωτόγνωρη
κατάσταση στην Ιταλία.
Με βάση τα δεδομένα
που επικρατούν για παράδειγμα, το 2,8% που
επικρατεί μόνο Λομβαρδία ανεβάζει τα ποσοστά
τόσο πολύ που συνολικά
φτάνει ακόμα και 6,4%.
Με άλλα λόγια, αυτή η
υπερφόρτωση των νοσοκομείων σχετίζεται
με την άνοδο των αριθμών. Δεν αποκλείεται
μάλιστα, οι δυο εξηγήσεις να λειτουργούν και
συνδυαστικά, γεγονός
που τελικά, εξηγεί στο
έπακρο τους λόγους που
η Ιταλία βρίσκεται στη θέση αυτή. Με άλλα λόγια, δεν είναι
λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως οι ψυχροί αριθμοί δεν
μπορούν να εξηγήσουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά
του φαινομένου, αφού στην όλη ανάλυση εμπλέκονται και
άλλου τύπου παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίζονται
προτού φτάσει κανείς σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Σε τελική ανάλυση άλλωστε, εκτός από τη δυνατότητα
του εκάστοτε εθνικού συστήματος υγείας να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ιού, υπάρχει και μια σειρά
άλλων ζητημάτων που συμβάλλουν στην εξάπλωση (ή
τη μη εξάπλωση) του ιού: η δημογραφική σύνθεση, οι
κλιματολογικές συνθήκες, η επάρκεια προσωπικού στα
νοσοκομεία, η πειθαρχία στην τήρηση των πρωτοκόλλων,
όλα παίζουν τον ρόλο της.
Και αν για την ώρα η Ιταλία είναι η εστία πανικού αναφορικά με τον κορωνοϊό, η Γερμανία αποτελεί το τέλειο
παράδειγμα διαχείρισης: συγκεκριμένα, για την ώρα μετρά
1.112 κρούσματα αλλά δεν έχει ούτε έναν νεκρό! Για την
ακρίβεια, μαλλόν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Γερμανία
δείχνει τον δρόμο…

Ο Ερντογάν συγκρίνει τους Έλληνες με τους ναζί
Κάθε όριο προκλητικότητας ξεπέρασε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, AKP.
Ο Ερντογάν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει... επενδύσει στα fake news, την προπαγάνδα και τις εκρηκτικές
δηλώσεις, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ δείχνοντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα εικόνες από τα
ελληνοτουρκικά σύνορα παρόμοιες με αυτές που είχαν δημοσιευτεί τις προηγούμενες ημέρες σε τουρκικά μέσα
ενημέρωσης είπε: «Βλέπουμε ότι αυτά που έκαναν οι Ελληνες είναι παρόμοια με αυτά που έκαναν οι ναζί, δεν έχουν
καμία διαφορά».
Τόνισε επίσης ότι «κανένας ιός δεν είναι πιο ισχυρός από την Τουρκία», με αφορμή το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού στη χώρα, το οποίο ανακοινώθηκε από τον υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κότζα.
Ανέφερε πως πρόκειται για άνδρα, ο οποίος ταξίδεψε στην Τουρκία από ευρωπαϊκή χώρα, την οποία δεν διευκρίνισε
και η κατάστασή του είναι καλή. Σε καραντίνα έχει τεθεί επίσης και η οικογένειά του.
« Ένα ή περισσότερα κρούσματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιδημία. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός εισήλθε στη χώρα
μας. Υπήρχε υψηλή πιθανότητα για κάτι τέτοιο και συνέβη. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση για αυτό το μεμονωμένο
περιστατικό αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να οργανώσουμε τη ζωή μας λαμβάνοντας τα αναγκαία προληπτικά μέτρα.
Πρόκειται για εθνικό κίνδυνο, τα μέτρα πρόληψης είναι απλά».
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Συναγερμός από Λαγκάρντ:
Κίνδυνος νέου 2008
αν δεν ληφθούν μέτρα
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στους
Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι αξιωματούχοι που είναι
αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής της ΕΚΤ θα
εξετάσουν όλα τα εργαλεία πολιτικής στη συνεδρίασή τους αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα αυτά που
παρέχουν «παρά πολύ φθηνή» χρηματοδότηση,
όπως μετέδωσε το Bloomberg News – αλλά επιφύλαξε στους ηγέτες μια σκληρή προειδοποίηση.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι, χωρίς συντονισμένη δράση για
την επιδημία του νέου ιού, η Ευρώπη θα μπορούσε
να δει ένα σενάριο που να θυμίζει τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όπως είπε πρόσωπο που
έχει γνώση των δηλώσεων της Λαγκάρντ σύμφωνα
με το Bloomberg.
Η Λαγκάρντ δήλωσε επίσης ότι τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μπορούν να λειτουργήσουν μόνο
εάν τα στηρίξουν και οι κυβερνήσεις με αύξηση
των δημοσιονομικών δαπανών.
Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ που συνεκλήθη την Τρίτη το
βράδυ με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, η επικέφαλής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ παρενέβη
τηλεφωνικά – ενώ ήταν παράλληλα σε ανοιχτή
γραμμή με τους επιτελείς της κεντρικής τράπεζας.
Ο πρωταγωνιστής της τηλεδιάσκεψης, ο Ιταλός
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε μιλούσε αποκλεισμένος από την Ιταλία, σε μια κοινωνία έτοιμη να
εκραγεί από οργή και φόβο καθώς ο αριθμός των
κρουσμάτων ανήλθε σε 10.000.
Ο Κόντε ζήτησε συντονισμένη δημοσιονομική
αντίδραση και νομισματικά μέτρα. Στο κομμάτι της
δημοσιονομικής αντίδρασης ο Κόντε απευθυνόταν
στους Γερμανούς, προκειμένου να χαλαρώσουν
τα όρια των ελλειμμάτων. Είπε ότι η ζώνη του
ευρώ πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που
έχει στη διάθεσή της για να σταθεροποιήσει την
οικονομία που παλεύει ταυτόχρονα να σταματήσει
την επέλαση του ιού. Ιδιαίτερη σημασία είχε όμως
η έκκληση του Ιταλού πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει δραστικά μέτρα
για να υπερασπιστεί την οικονομία της ευρωζώνης
ενάντια στον κοροναϊό Ο Κόντε κάλεσε την ΕΚΤ
στην επικείμενη συνεδρίασή της την Πέμπτη να
λάβει μέτρα χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με την
πηγή, τη φράση «whatever it takes/ό,τι χρειαστεί»
(φράση που έχει αποκτήσει συμβολικό νόημα για
την Ευρωζώνη, καθώς η χρήση της από το Μάριο
Ντράγκι στην κορύφωση της κρίσης της Ευρωζώνης πιστώνεται με τη διάσωσή της). Η Λαγκάρντ
απάντησε ότι απαιτείται ταχεία δημοσιονομική
αντίδραση, δηλαδή αύξηση κρατικών δαπανών,
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Στρέφοντας
δηλαδή και εκείνη την προσοχή της στα κράτη
που διστάζουν να συναινέσουν σε συντονισμένη
αύξηση των κρατικών δαπανών. Πάντως πρόσθεσε
ότι η ΕΚΤ θα εξετάσει μέτρα υποστήριξης των
επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη κατά την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της την Πέμπτη.
Αντίστοιχη πρόθεση έχει εκφράσει και η Κομισιόν.
Το ερώτημα ‘πού θα βρεθούν τα λεφτά’ για να τονωθεί η οικονομία και να αποφύγει η Ευρωζώνη μια
ύφεση ύφεση λόγω κορωνοϊού που γίνεται όλο και
πιο πιθανή είναι ερώτημα πολλών τρισεκατομυρίων.
Θα κόψει χρήμα η κεντρική τράπεζα; Η θα δανειστεί το κράτος; Στις ΗΠΑ το δίλημμα εκφράζεται
με οργισμένα tweets του Ντόναλντ Τραμπ. Στην
Ευρώπη με τηλεδιασκέψεις που διαπιστώνουν
ότι μια αποφασιστική απάντηση όχι μόνο στον
κορωνοϊό αλλά και στην υγιή χρηματοδότηση της
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη απέχει ακόμα αρκετά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση μεταπτυχιακού
βιολογίας
στις Νευροεπιστήμες
στο Ινστιτούτο
Μοριακής Βιολογίας
10/03/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Στο πλαίσιο της υλοποίησης
του έργου με κωδικό 1621 και τίτλο
Molecular and Functional Analysis
of in vivo models of decreased
inhibition in the mouse cerebral
cortex, στο πλαίσιο της Δράσης
1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την
ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης
αξίας, το Ινστιτούτο Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) προτίθεται να
απασχολήσει έκτακτο προσωπικό,
με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση
διδακτορικού ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα) 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. Στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1)
θέση έκτακτου προσωπικού που θα
απασχοληθεί στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ μέσω
σύναψης σύμβασης διδακτορικού
ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα)
στην οποία θα προσδιορίζεται η
αποκλειστική απασχόληση στο
έργο. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/
το παράρτημα του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, Ηράκλειο 70013, Κρήτη. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο ΑΕΙ στην
Βιολογία ή συναφές αντικείμενο
(Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία,
Γενετική κλπ) - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Νευροεπιστήμες
- Να είναι υποψήφιος διδάκτορας
σε ελληνικό πανεπιστημιακό
ίδρυμα - Εμπειρία σε χειρισμό
πειραματοζώων (μυών) και σε
ιστολογικές τεχνικές και τεχνικές
πρωτογενών καλλιεργειών - Άριστη
γνώση Αγγλικών (C2) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Εμπειρία ανάλυσης
δεδομένων - Εμπειρία σε έρευνα
σχετικά με ενδιάμεσους νευρώνες - Δεξιότητες παρουσίασης
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 μέχρι 25
Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις θα
πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eld0206@imbb.
forth.gr, με την ένδειξη: Αίτηση για
θέση ELD0206. Αντικατάσταση
της πρότασης ή διόρθωση αυτής
ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων.

Θέση Μεταπτυχιακού Βιολόγου
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας

Ο

Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του
Ιδρύματος Τεχνολογίας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου
προσωπικού - Υποψήφιος διδάκτορας- στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο
Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR) με κωδικό ΟΠΣ
5002755 (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ).
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ως τόπος απασχόλησης του
έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/το παράρτημα
του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο
70013, Κρήτη. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενες/οι
πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων
χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία - Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών στη Βιολογία και τουλάχιστον 3 σχετικές δημοσιεύσεις. - Να είναι υποψήφιος διδάκτορας
σε ελληνικό πανεπιστήμιο - Εμπειρία σε τεχνικές
μικροσκοπίας φθορισμού και Μοριακής Βιολογίας
- Άριστη γνώση της Αγγλικής - Καλή γνώση Η/Υ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Εμπειρία σε τεχνικές

καλλιέργειας νηματωδών. - Εμπειρία από συμμετοχή
σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα παραπάνω
γνωστικά αντικείμενα.
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 μέχρι 25 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις θα
πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
bmg0205@imbb.forth.gr με την ένδειξη: Αίτηση
για θέση - BMG0205. Αντικατάσταση της πρότασης
ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Πληροφορίες:
https://www.imbb.forth.gr/jobs/100320_BMG-0205.
pdf.

Θέση ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικής κατεύθυνσης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε προκήρυξη για την πρόσληψη ενός επιστημονικού συνεργάτη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με τίτλο Υποστήριξη
Λειτουργίας ΕΛΚΕ (Ε-10467) - Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - 605η Συνεδρίαση ΔΣ /
18-5-2017. Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(Συντελεστής 10%) • Πολύ καλή γνώση του MS Office (Word, Excel, Powerpoint) (Συντελεστής 10%) •
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα Προσωπικού / Μισθοδοσίας. (Συντελεστής 20%) • Γνώση
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας. (Συντελεστής 25%) •
Πολύ καλή γνώση ασφαλιστικής- εργατικής νομοθεσίας.(Συντελεστής 25%) • Άδεια τουλάχιστον Β΄ Τάξης
Λογιστή - Φοροτεχνικού. (Συντελεστής 5%) • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. (Συντελεστής 5%) Οι
αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με
θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2020-847 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.demokritos.gr Για την επιβεβαίωση
της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι υποχρεωτική βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Πληροφορίες: http://www.demokritos.
gr/wp-content/uploads/2020/03/0152020_847.pdf
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Πρόσληψη ΔΕ Φύλαξης στην
εφορεία
αρχαιοτήτων Ροδόπης
10/03/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Το υπουργείο
πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην
Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα,
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 107 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρχοντικό Ταβανιώτη Μαρώνειας και Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
(Δήμος Μαρώνειας Σαπών) Ν. Ροδόπης ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών
1 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:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.:
691 32, Κομοτηνή, υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ.
επικοινωνίας: 25310-22411& 25310- 21517).

Θέσεις έκτακτου προσωπικού
στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ με συμβάσεις
υποτροφίας
10/03/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με συμβάσεις υποτροφίας.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ως τόπος απασχόλησης του
υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21
Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης
της διατριβής. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου με πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. 2. Να είναι κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα που
να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας
του Ε.Ι.Π. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν
χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει
να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε
Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με
θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. και στην τριμελή επιτροπή πρέπει να
μετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π. 4. Καθ’ όλη την διάρκεια
της υποτροφίας: α) Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται
για την Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)
β) Δεν θα πρέπει να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια
της υποτροφίας είτε στον Δημόσιο τομέα είτε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υ.Δ.) 5. Για τους υποψήφιους
διδάκτορες, των οποίων ο Επιβλέπων Ερευνητής είναι
Α΄ ή Β΄, ισχύει η επιπλέον προϋπόθεση: ο υποψήφιος
διδάκτορας να έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη
εργασίας υπό την επίβλεψή του σε εργαστήριο του ΕΙΠ
με αμοιβή. 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 μέχρι και την 21η Μαρτίου 2020, 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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 371/2020 πράξη της
εισηγήτριας πτωχεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία «Αδελφοί Κωνσταντακάτου Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
Ανώνυμη Εταιρεία», μου επετράπη η
εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώπιον της κας Εισηγήτριας
Πτωχεύσεων, του κατωτέρω αναφερομένου ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό του ενός εκατομμυρίου και
διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων ευρώ
(1.227.000 ευρώ).
Πρόκειται για ακίνητο επί της Εθνικής
Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 17ο χλμ.,
στη θέση «Αδάμες», Αρκαδίας 2, Δήμου
Κηφισιάς, Περιφέρεια Αττικής. Περικλείεται από τις οδούς Μεγαλοπούλεως, Αρκαδίας, Ευρυμάνθου και Εθνικής Οδού.
Το οικόπεδο έχει, συνολική έκταση, κατά
τον τίτλο κτήσης, 3018 τ.μ. Αποτελείται
από κτίσμα γραφείων και υπογείων συνολικής έκτασης 4691,21 τμ.
Η εκποίηση θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ως
άνω αναφερόμενο ποσό και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι
να εγκριθεί το τίμημα.
Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα 09.03.2020
Ο σύνδικος πτώχευσης της πτωχής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος
6945655070
Δυνάμει της με αριθμό 458/2020 έκθεσης της Εισηγήτριας της πτώχευσης
εκποιείται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών πάγιος εξοπλισμός (ψυγεία, ταμειακές μηχανές, ράφια) της υπό
πτώχευση εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «SUPER
MARKET ΚΑΡΥΠΙΔΗ», με συνολική τιμή
α’ προσφοράς 2.225 €. Η σύνδικος της
πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ.
2103628276, 6947677253, e-mail: evd.
papandreou@gmail.com.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020
Η σύνδικος της πτώχευσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Βασιλόπουλος Γεώργιος Δικ. Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου
(Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος), δια της υπ’
αριθμ. 8976Δ/10.3.2020 Έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν έγγραφης εντολής
της Ευγενίας Τζανίνη πληρεξουσίας Δικηγόρου της: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094014201),
που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και
εκπ/ται νόμιμα, μετέβην για να επιδώσω
στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παρέλαβε κ. Νικόλαος Καραχάλιος) για τον ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας
πρώην κάτοικο Μονεμβασίας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές
αντίγραφο των υπάρ.8/2020 Πρακτικών
Συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου(Ασφαλιστικά μέτρα) από
την συνεδρίαση της 13.2.20 με αιτούσα
την πρώτη κατά αυτού όπου στην έκθεση πρακτικών εμφαίνεται ότι (επί λέξει)
: Κατά την συνεδρίαση που έγινε δημόσια και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου
αυτού εκφωνήθηκε η υπόθεση από την
σειρά του σχετικού εκθέματος. Παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται
παραπάνω προκειμένου να συζητηθεί
η αίτηση με χρονολογία 17-1-2020 που
απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό με
αυξ. Αρ. 36/Ασφ36/2020 η πληρεξουσία
δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης για την
δικάσιμο της 14-5-2020. Το δικαστήριο
αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση της
αιτούσας ανέβαλε την συζήτηση για την

συνεδρίαση της 14-5-2020 μέρα Πέμπτη
και ώρα: 10.00 πμ.Στην συνέχεια υπάρχει η από 24.2.2020 έγγραφη εντολή για
επίδοση προς αυτόν που απευθύνεται
προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί στο τόπο
και στο χρόνο όπως ανωτέρω ορίζεται.
Συγκοινοποιούμενα έγγραφα τη από
17.1.20 με αρ.36/Ασφ/2020 Αίτηση της
εντολέως και το από 24.1.20 περ. Σημείωμα ματαιωθείσας επίδοσης του Δικ.
Επιμελητή Πρωτ. Σπάρτης Παναγιώτη
Ζούζουλα
Κόρινθος 10/03/2017
Ο δικαστικός Επιμελητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αιγίου Αντωνίου Παναγόπουλου, πληρεξούσιου των 1)α) Δημητρίου
Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 008692713,
κατοίκου Αιγίου (Ανδρ. Λόντου 25), β)
Πολυτίμης Αλ. Παλασοπούλου, συζ. Αλ.
Ανδρουλιδάκη, με ΑΦΜ 126505007, κατοίκου Πατρών (Λαχανά 26), γ) Γεωργίου
Αλ. Παλασόπουλου, με ΑΦΜ 011496393,
δ) Αναστασίας Αλ. Παλασοπούλου, με
ΑΦΜ 011887797, κατοίκων Σελιανιτίκων
Αιγιαλείας και ε) Παναγιώτας Αλ. Παλασοπούλου, χηρ. Κων. Μπούνια, με ΑΦΜ
155506969, κατοίκου Ροδοδάφνης Αιγιαλείας, 2)α) Νικολάου Δημ. Βαλσαμίδη, με
ΑΦΜ 013412892 και β) Χρυσάφως Παρ.
Φούσκα, συζ. Νικ. Βαλσαμίδη, με ΑΦΜ
041146171, κατοίκων Αιγίου (Κουλούρας
7) και 3)α) Βασιλείου Ανδρ. Κανελλή, με
ΑΦΜ 037303203, β) Χρήστου Ανδρ. Κανελλή, με ΑΦΜ 034780388 και γ) Ιωάννη
Ανδρ. Καννελή, με ΑΦΜ 037303184, κατοίκων Σελιανιτίκων Αιγιαλείας επιδόθηκε
με την υπ’ αριθμ. 765/28-2-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο
Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με
Αριθμό: 31/2020 Αίτησης ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου κατά
του Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου
Αθηνών και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενος να παραστεί
κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ήτοι στις
22-9-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα 09.00
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου. Οι
αιτούντες ζητούν να αναγνωριστούν ως
δικαιούχοι της αποζημίωσης έκαστος
κατά τα αναλογούντα ποσοστά.
Αθήνα, 9-3-2020
Η Δικ. Επιμελήτρια
Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα
το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π.
Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400,
κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους
αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία
που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ.
Μαρία Κ. Γρηγοροπούλου πληρεξουσία
του DENIS (ΝΤΕΝΙΣ) TIMOFEI (ΤΙΜΟΦΕΙ) του IURI (ΓΙΟΥΡΙ) MIRONOV (ΜΙΡΟΝΟΒ) και της MIRA (ΜΙΡΑ) TIMOFEI
(ΤΙΜΟΦΕΙ), με ΑΦΜ 156689466, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι αρ.
2, δια της υπ’ αριθ. 5938Γ΄/10.03.2020
έκθεσής μου επιδόσεως, επέδωσα στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για την KATERYNA (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΕΠ.
OLIINYK (ΟΛΙΙΝΙΚ), πρώην σύζυγος
ΒΙΤΑΛΙΙ ΟΛΙΙΝΙΚ, του VASYL (ΒΑΣΙΛ)
MELNYK (ΜΕΛΝΙΚ) και της LIDIYA (ΛΙΤΝΙΑ) DEDYUKH (ΝΤΕΝΤΙΟΥΧ), πρώην
κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Βίτσι
αρ. 2 και ήδη άγνωστης διαμονής, την
από 09.03.2020 Εξώδικη Πρόσκληση Δήλωση του πρώτου προς την δεύτερη,
σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται
στην καθ’ ης η επίδοση η πρόθεση του
DENIS TIMOFEI του IURI MIRONOV
και της MIRA να λύσει την υπ΄ αριθμ.
2317/23.04.2019 πράξη (Σύμφωνο Συμβίωσης) του συμβολαιογράφου Αθηνών
Χρήστου Αλκιβιάδου Γιαννόπουλου και

την ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και
εκ συμφώνου προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, το πρόσωπο του οποίου,
ως επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σε αυτόν θα καθορίσουν μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να
υπογράψουν κοινή συμβολαιογραφική
πράξη λύσης του ανωτέρω συμφώνου
συμβίωσης. Επιπρόσθετα ΔΗΛΩΝΕΙ
ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και
εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω Συμφώνου Συμβίωσης δια της υπογραφής
κοινής τους συμβολαιογραφικής πράξης και αφού παρέλθουν (3) μήνες από
της επίδοση της εν λόγω εξώδικης πρόσκλησης στην προς΄ ην η επίδοση, τότε ο εξωδίκως δηλών θα προβεί στην
υπογραφή μονομερούς λύσης του ως
άνω συμφώνου συμβίωσης ενώπιον της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας
Πασχάλη, οδός Στουρνάρη αρ. 51, 7ος
όροφος, ημέρα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020
και ώρα 12.00 π.μ. Προς γνώση της και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με τις υπ΄αριθμ. 4156Ζ΄και 4157Ζ΄/1103-2020 εκθέσεις μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από
ημερομηνία 06-02-2020 αγωγής (αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής της
ενάγουσας Ρασιμέ (ον.) Σαλή Ογλού
(επ.) του Ισμαήλ και της Ρεφικά, κατοίκου οικισμού Ιάσμου Ν. Ροδόπης και
προσωρινά διαμένουσας στη Γερμανία,
η οποία στρέφεται κατά των: α)Αλή (ον.)
Λατήφ (επ.) του Δεμήρ και της Ελφιδά και
β)Σεμηρά (ον.) Αραμπατζή (επ.) του Σαλή και της Ρεμτζιέ, κατοίκων Κουτσού Ν.
Ξάνθης, προσωρινά Γερμανίας και ήδη
αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή
της ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο
αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή
της, β) να αναγνωρισθεί κυρία για την
αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της
αγωγής, ενός οικοπέδου 408,53 τ.μ. υπό
τα στοιχεία ΑΒΓΔΛΜΝΞΟΘΙΚΑ που βρίσκεται στον οικισμό Ιάσμου Ν. Ροδόπης,
στην οδό Θεμιστοκλέους αριθ. 6 (Ο.Τ. 61)
μετά κτισμάτων, ήτοι:1)οικίας εμβαδού
43,50 τ.μ., 2)αποθήκης εμβαδού 28,40
τ.μ., 3)βεράντας εμβαδού 37,50 τ.μ.Το
ακίνητο αυτό συνορεύει γύρωθεν Βόρεια
με δρόμο οικισμού Ιάσμου (οδός Θεμιστοκλέους), Νότια με ιδιοκτησία Αχμέτ
Ραϊφέ, Ανατολικά με ιδιοκτησία Μουσταφά Ογλού Ακσού και Δυτικά με ιδιοκτησία Αμέτ Μουμίν, όπως τα ανωτέρω
προκύπτουν στο συνημμένο στην αγωγή
από Σεπτέμβριος 2016 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού
Μηχανικού Κιαμήλ Ιμπραχήμ (ενταγμένο
στο Ελληνικό Γεωδαιτικό κρατικό σύστημα αναφοράς-συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87).
Και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη
δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου της.
Με την υπ΄αριθμ.39/14-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της
γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου,
που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής
από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας κα. Βοϊτσίδου Ειρήνη και την
κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης,
με την οποία ορίζεται ότι:1) Μέσα σε
εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα
διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται
με αυτές. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος
ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι αγνώστου διαμονής. Οι αμοιβαίες
αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις
προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις
επόμενες -15- ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η

αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών
από την κατάθεσή της εάν αυτός είναι
αγνώστου διαμονής. Εάν η αγωγή δεν
επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται
ως μη ασκηθείσα. Με την παραγγελία
για επίδοση δικογράφου-εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση για ένορκη βεβαίωση,
προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής και
ειδικότερα να τηρήσουν όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πράξη. Επίσης να
παραστούν κατ΄άρθρο 421 του ΚΠολΔ,
ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή Ιωαννίδου (οδός
Α. Παπαδήμα 22-28, 1ος όροφος) την
10η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή,
όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας ο Ισά
Χαλήλ Ιμπράμ του Αλή και της Φατμέ,
κάτοικος Ιάσμου Ν. Ροδόπης, οδός Καρυωτάκη αρ. 10, συνταξιούχος, προς
απόδειξη των ισχυρισμών της αγωγής.
Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τους εναγόμενους, όπως
ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτούς
το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ
(ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610,
e-mail kokidist@gmail.com)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθμ.4155Ζ΄/11-03-2020
έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 12/2020
(αριθμός εκθ. καταθ. αγωγής:ΕΙΔ161/18)
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και
την ελεύθερη συμβίωση) δια την εναγόμενη Έλενα Καρλόττα Μανάβης του
Κωνσταντίνου και της Κάρμεν, αγνώστου
διαμονής κατόπιν εντολής του ενάγοντος
Χαράλαμπου Συκάκη του Χριστόδουλου
και της Μαρίας, κατοίκου Κομοτηνής
(ΑΦΜ 119807646 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής)
και με την οποία: Δικάζει ερήμην της
εναγομένης. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ
(200,00€) σε περίπτωση εκ μέρους της
άσκησης ανακοπής ερημοδικίας. Δέχεται
την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση του γάμου που τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων
στις 26-06-2011 με όλους τους τύπους
του ορθόδοξου ανατολικού δόγματος,
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στην Καρυδιά Ροδόπης, συνταχθείσας της υπ΄αριθμ. 161-Α-2011
ληξιαρχικής πράξης γάμου της Ληξιάρχου Κομοτηνής. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα
του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό
των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε,
αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην
Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία των
διαδίκων ή του πληρεξούσιου δικηγόρου
του ενάγοντα. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της
παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την
εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της
παρούσης δημοσιεύσεώς μου.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ
(ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610,
e-mail kokidist@gmail.com)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο
Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική

ΠΕΜΠΤΗ
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Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα
την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89,
κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα
(οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8637/10-03-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Κυριάκο
Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Α. Κουμουνδούρου
αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής με
ΑΦΜ: 004747854, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1.
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που
είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή
Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2.
Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ,
πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής
με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου
Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου
96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με
ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της
ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και
εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης
τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας
Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της
ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα
(Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4.
Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με
την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη
Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην
Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE,
ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK
PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα
εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην
Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με
το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία
δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και
μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€
νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της
απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 10-3-2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο
Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική
Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα
την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89,
κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα
(οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 8636/10-03-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθε-

ση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Δημήτριο
Γρηγοράκο του Κωνσταντίνου, πρώην
κάτοικο Πειραιώς, οδός Βασ. Γεωργίου 96Β΄και ήδη αγνώστου διαμονής με
ΑΦΜ: 002425753, το από 4.3.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1.
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που
είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή
Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2.
Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ,
πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής
με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου
Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου
96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με
ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της
ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και
εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης
τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας
Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της
ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα
(Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4.
Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με
την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη
Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην
Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE,
ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK
PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα
εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην
Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με
το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία
δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και
μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€
νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της
απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 10-3-2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο
Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΑΦΜ:
102889460), μέλος της εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική
Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), με έδρα
την Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89,
κατόπιν παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία ‘’AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK», έχει έδρα στην Αθήνα
(οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε
με την υπ’αρ. 8635/10-03-2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.05 π.μ. έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρία
με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ
ΜΟΔΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της
στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου
αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας,
με ΑΦΜ 094265376, το από 4.3.2020
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της πρώτης ΚΑΤΑ: 1.
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ
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ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που
είχε την έδρα της στον Πειραιά (Ακτή
Μουτσοπούλου 64) και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ: 094265376, 2.
Του Κυριάκου Γαβριηλίδη του Γαβριήλ,
πρώην κατοίκου Πειραιώς (Α. Κουμουνδούρου 52) και ήδη αγνώστου διαμονής
με ΑΦΜ: 004747854, 3. Του Δημητρίου
Γρηγοράκου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Πειραιώς (Βασ. Γεωργίου
96Β΄) και ήδη αγνώστου διαμονής με
ΑΦΜ: 002425753, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1. Της
ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και
εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης
τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργασίας
Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (΄Οθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3. Της
ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα
(Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, 4.
Της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με
την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη
Τραπεζική Εταιρία», που εδρεύει στην
Αθήνα (Ακαδημίας 54) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5. Της τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC FRANCE,
ως ειδική διάδοχος της «ΗSBC BANK
PLC», νομίμως εκπροσωπούμενης, τα
εν Ελλάδι γραφεία της οποίας είναι στην
Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), με
το οποίο η ως άνω Τραπεζική Εταιρεία
δηλώνει ότι κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των ως άνω τραπεζών ως τρίτων και
μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00€
νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση, επιφυλασσόμενη ρητά για το υπόλοιπο της
απαιτήσεώς της, όπως ειδικότερα αναλύονται στο άνω κατασχετήριο. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 10-3-2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου
αγνώστου διαμονής
Με την υπ΄αριθ. 4047Β/5-3-2020 έκθεση
επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της
περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής
Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας
Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία
«ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών
Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
Ευάγγελο ΚΟΥΤΣΟΦΙΟ του Αλεξάνδρου,
πρώην κάτοικο Δάσους Χαϊδαρίου, οδός
Δημοσθένους αρ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
της από 21/02/2020 Αγωγής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος
με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK
Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)»,
το οποίο εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής
(Πειραιώς 74), με Α.Φ.Μ. 099877019,
το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», με Α.Φ.Μ. 800721689,
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός
Γραβιάς 3 και Γρανικού και εκπρ/ται νόμιμα, κατ΄ αυτού, η οποία απευθύνεται
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, με ΓΑΚ: 18857/2020 και ΕΑΚ:
557/2020. 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 δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα

στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δια
της οποίας αγωγής αιτείται η ενάγουσα
δια τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η κρινόμενη
αγωγή της στο σύνολό της, 2/ να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει για
την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό,
το συνολικό ποσό των (1.703.537,02)
Ευρώ, όπως το σύνολο αυτού εμφαίνεται στα αντίγραφα κινήσεων των τηρηθέντων υπ’ αρ.604-62-002034-09 και
604-62-002035-52 λογαριασμών, τούτο δε εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη του
κλεισίματος των ως άνω λογαριασμών,
ήτοι από την 11-04-2019 και με το νόμιμο
ανατοκισμό, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3/ να κηρυχθεί η απόφαση που
θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και
4/ να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην
εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και την αμοιβή της πληρεξουσίας
της Δικηγόρου. Προς γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 21-02-2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος του υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
PROBANK Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ
ΑΜ ΔΣΑ 27350

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(CPV 24111900-4).
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020
Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο
Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 32/28.11.2019 (Θ. 16ο ΟΙΚ.) )
με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4).
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 94.572,69
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
10.04.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 11:00
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα
ορίζεται η 06.04.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 18:00.
Σημειώνουμε :
Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό
που θα καλύπτει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α.
• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr με αριθμό συστήματος
• Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 12 / 03 / 2020
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.
gov.gr
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ

Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716

	
  

7

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8
Το χρονοδιάγραμμα
της κυβέρνησης
για το Πάρκο Γουδή
Περίπου ένα χρόνο χρειάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να παραδώσει το
Πάρκο Γουδή στους πολίτες σύμφωνα
με τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.
Μετά από αίτημα των δημάρχων Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, Παπάγου
– Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου
και Ζωγράφου, κ. Βασίλη Θώδα, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύσκεψη για το
μέλλον του Πάρκου Γουδή, αναφέρει
σχετική ανακοίνωση.
Σε αυτήν συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής
Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Χωροταξίας
και Αστικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτρης
Οικονόμου, και ο γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ.
Ευθύμιος Μπακογιάννης.
Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε το περίγραμμα
και χρονοδιάγραμμα των δράσεων για
το Πάρκο Γουδή και υπογράμμισε ότι
ήδη το Υπουργείο μεριμνά για:
· τη γρήγορη ανάρτηση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
· την προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος του Υμηττού που σχετίζεται με το
συγκεκριμένο θέμα στο Συμβούλιο της
Επικρατείας
· την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
· τις νομοθετικές παρεμβάσεις που
χρειάζονται προκειμένου ο Φορέας
Διαχείρισης -με την Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη - να προχωρήσει στην ενοποίηση
και αξιοποίηση του καινούριου Πάρκου
Γουδή προς όφελος των πολιτών
Μετά το πέρας της σύσκεψης ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Αποφασίσαμε η Πολιτεία να δράσει χωρίς καθυστερήσεις
για το Πάρκο Γουδή. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για μια πιο πράσινη
Αθήνα με ποιότητα ζωής. Το Πάρκο Γουδή είναι ένας «πνεύμονας» στο κέντρο
της πόλης που δεν αξιοποιείται. Δεν θα
είναι εύκολη η πορεία προς τα εκεί. Θα
πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεννόηση
με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, όπως
το Υπουργείο Αμύνης και το Υπουργείο
Ανάπτυξης, καθώς και με όλους όσοι
έχουν λόγο εντός του Πάρκου Γουδή,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα
τα εμπόδια και να προχωρήσουμε στην
απόδοση του Πάρκου στο κοινό....».

Μέτρα για την ενίσχυση
της οικονομίας και ειδικό ταμείο
ύψους 25 δισ. συμφώνησαν οι «27»

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση «θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο», από το να επιτρέψει τη χορήγηση
κρατικής βοήθειας στις εταιρείες μέχρι και την ίδρυση ενός ειδικού επενδυτικού
Ταμείου για την παροχή ρευστότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές
επιπτώσεις από την επιδημία του νέου κορωνοϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να λάβουν αναγκαία μέτρα
για την αποτροπή χρηματοπιστωτικής και οικονομικής αστάθειας
που μπορεί να πυροδοτηθεί από
την εξάπλωση του κορωνοϊού δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
«Η Ευρώπη είναι ενωμένη και
πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός
ότι βιώνουμε μια έκτακτη κρίση σήμερα που απαιτεί έκτακτη
αντίδραση», τόνισε ο Εμανουέλ
Μακρόν μετά από την τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες για τον συντονισμό
των μέτρων απέναντι στον κορωνοϊό.
«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αναγκαία
εργαλεία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
μετά τη βιντεοδιάσκεψη των 27 ηγετών ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι θα χρησιμοποιηθούν
«όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για να στηριχθούν οι οικονομίες
που θα πληγούν από την επιδημία.
Μεταξύ των μέτρων που θα ληφθούν, η ντερ Λάιεν ανέφερε
τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, την ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή ακόμη και η
ίδρυση ενός ειδικού ταμείου, του αποκαλούμενου «coronafund», ύψους 25 δισεκ. ευρώ, για επενδύσεις αναθέρμανσης
της οικονομίας βραχυπρόθεσμα. Όπως είπε, θα ζητήσει
επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσει 7,5
δισεκ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία.
«Πρέπει να δράσουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο εναντίον της κρίσης του κοροναϊού», τόνισε χαρακτηριστικά.
Οι προτεραιότητες της Ευρώπης είναι τέσσερις, είπε ο Μισέλ:
ο περιορισμός της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, με τη
λήψη αναλογικών μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των χωρών μελών. Ειδικά για τους συνοριακούς ελέγχους, η Κομισιόν θα διεξάγει καθημερινές τηλεδιασκέψεις
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με τους αρμόδιους υπουργούς.
Όσον αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα, αυτή αφορά την αποφυγή ελλείψεων στον ιατρικό
εξοπλισμό. Τρίτη προτεραιότητα παραμένει η χρηματοδότηση
και ο συντονισμός της έρευνας
και τέταρτη η αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με το Γιούρογκρουπ και
πιθανώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν
ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ
Μάριο Σεντένο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο ύπατος εκπρόσωπος της
ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ.
Στην τηλεδιάσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε πανευρωπαϊκά μέτρα για τον κορωνοϊό.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει αύριο νέα μέτρα, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης, τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η
προστασία της δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ο
Ελληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι σε αυτό το πλαίσιο
χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χώρο για να προστατέψουμε
όσους πλήττονται. Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας των κρατών μελών σε μέσα
και προσωπικό. Εθεσε παράλληλα το ζήτημα της ανάληψης
οικονομικών μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και
την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττεται.
Το κόστος των μέτρων αυτών πρέπει να εξαιρεθεί από τους
δημοσιονομικούς στόχους των κρατών-μελών, όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή
από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας όπως η Ελλάδα.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ζήτησε την
ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προμήθεια
ειδών προστασίας (π.χ. μάσκες) και αντιμετώπισης (π.χ.
αναπνευστήρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και μετά την κατανομή τους, ανάλογα με τις ανάγκες, στα κράτη-μέλη
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Τράπεζες: Φόβοι για... ιό
στις ρυθμίσεις δανείων
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι διοικήσεις
των τραπεζών καθώς ο κορωνοϊός δεν αποκλείεται να «χτυπήσει» τα ήδη ρυθμισμένα
δάνεια. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο
Euro2day.gr ότι προς το παρόν η κατάσταση όσον αφορά τη ροή της αποπληρωμής
των δανείων δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα
καθώς είναι νωρίς ακόμη για να εξαχθούν
συμπεράσματα. Κι αυτό διότι ο ιός έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες
δύο εβδομάδες. «Προς τα τέλη Μαρτίου
θα έχουμε μια εικόνα για τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην πληρωμή των δανείων», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και βάζουν
στο τραπέζι της συζήτησης ένα ιδιαίτερα
«καυτό» ζήτημα, αυτό της συμπεριφοράς
των στρατηγικά κακοπληρωτών.
«Κάθε φορά που η χώρα περνάει μια έντονη
κρίση και αβεβαιότητα, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος διάδρομος ορατότητας, οι κατά συνείδηση κακοπληρωτές, σε απλά ελληνικά
οι μπαταχτσήδες, κάνουν πάρτι. Βρίσκουν
ευκαιρία, εκμεταλλεύονται τις πιθανές ελαφρύνσεις που μπορεί να ακολουθούν στο
πλαίσιο της πολιτικής αντιμετώπισης μιας
κρίσης και σταματούν να πληρώνουν -χωρίς
να φοβούνται- τις υποχρεώσεις τους είτε
προς τις τράπεζες είτε προς την εφορία και
τα ασφαλιστικά ταμεία». Στον αντίποδα, η
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν υψηλή πιθανότητα να πληγούν
λόγω του κλάδου που δραστηριοποιούνται
(τουρισμός, ξενοδοχεία, αεροπορικές, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.λπ.) από τον κορωνοϊό, αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές να γίνει κατά περίπτωση, εκτός αν
υπάρξει από το κράτος μια συνολικότερη
πολιτική επιδότησης -για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα- δανείων.
Χρονική αναβολή προκαλούν οι συνέπειες
του κορωνοϊού στις διεθνείς αγορές και
στα πακέτα τιτλοποιήσεων που ετοιμάζουν
εφεξής οι τράπεζες (σ.σ. με εξαίρεση τη
Eurobank, η οποία έχει συνάψει τη συνεργασία της με την doValue). «Υπάρχει μια
αναβολή μερικών εβδομάδων καθώς στο
διεθνές χρηματοοικονομικό και πιστωτικό
περιβάλλον έχουν αυξηθεί τα επίπεδα του
συναγερμού, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή των
εξελίξεων», επισημαίνει στο Euro2day.gr
υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας, δίδοντας
το στίγμα για τα εν εξελίξει εγχειρήματα τιτλοποίησης της Alpha BankΑΛΦΑ +13,81%,
της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής.

