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Βρούτσης για κορωνοϊό:
Δυστυχώς η αποκλιμάκωση
της ανεργίας θα ανατραπεί
Tην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει και στον
τομέα της οικονομίας η χώρα
λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού υπογράμμισε ο
Γιάννης Βρούτσης εξηγώντας ότι παρά τα μέτρα
που λαμβάνει η κυβέρνηση ο ρυθμός αποκλιμάκωσης της ανεργίας θα ανατραπεί. «Ο προγραμματισμός αποκλιμάκωσης της ανεργίας δεν θα
εφαρμοστεί λόγω πανδημίας» είπε αρχικά ο
υπουργός Εργασίας απαντώντας την Βουλή σε
επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου
(ΣΥΡΙΖΑ) για να προσθέσει σε άλλο σημείο «η
περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας που
καταγράφεται στον προϋπολογισμό του 2020 ότι
θα φτάσει στο 15%, μακάρι να επιτευχθεί,
δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι θα ανατραπεί λόγω
πανδημίας». Επιπροσθέτως, απαντώντας σε
ερωτήσεις των Χρήστου Κατσώτη (ΚΚΕ) και
Μαρίας Αθανασίου (ΚΚΕ) για τις συνέπειες του
κορονοιού στους χώρους εργασίας, ο κ.
Βρούτσης επισήμανε: «Η κατάσταση είναι
έκρυθμη και τα δύσκολα είναι μπροστά. Η
κυβέρνηση βρίσκεται εφ όπλου λόγχη. Δυστυχώς
οι όποιες ανακοινώσεις καλύπτουν μόνο ένα
διάστημα» εξηγώντας παράλληλα πως παρεμβάσεις που γίνονται έχουν στόχο να μην υπάρχουν
κοινωνικές και δημοσιονομικές ανατροπές.

Πανδημία

ΕΦΚΑ

Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού έχει
φτάσει πλέον στο επίπεδο μιας παγκόσμιας
πανδημίας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος
Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, λέγοντας ότι τα κρούσματα εκτός Κίνας έχουν πολλαπλασιαστεί 13
φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
σελ. 2
➞

Οφειλές

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ και
της αποφυγής άσκοπων φυσικών επισκέψεων
ιδίως σε περιοχές με αυξημένη επιφυλακή λόγω
του κορωνοϊού η διοίκηση του Ταμείου αποφάσισε την προσωρινή αναστολή ορισμένων
συναλλαγών με φυσική παρουσία.
σελ. 3

Τη διεύρυνση του καταλόγου των επιχειρήσεων
και των επαγγελματιών οι οποίοι θα μπορούν
να κάνουν χρήση των μέτρων αναστολής πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων αναμένεται να ανακοινώσει
εντός των επόμενων ημερών η κυβέρνηση.
➞ σελ. 8

➞

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Κικίλιας:

Eκκληση σε γιατρούς
να υποβάλλουν αιτήσεις

Πλήρη καταγραφή των
επιπτώσεων του κορωνοϊού
ζήτησε ο Κ. Μητσοτάκης
σε κυβερνητική σύσκεψη
Πλήρη καταγραφή των επιπτώσεων στους εργαζόμενους και τις
επιχειρήσεις σε κάθε φάση
λήψης περιοριστικών μέτρων για
την εξάπλωση του κορωνοϊού,
καθώς και αντίστοιχο σχέδιο για τα μέτρα που
πρέπει να λάβει το κράτος ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ευρεία σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο
Μαξίμου με τη συμμετοχή των πολιτικών
ηγεσιών των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Όπως επισημάνθηκε, το νέο
περιβάλλον επιβάλει μέτρα για την υγεία και την
ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων που
επιβάλουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφορετικούς
κανόνες από εκείνους που προβλέπονταν αρχικά
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή
από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Από το
Μαξίμου διαβεβαιώνουν πως η ελληνική
κυβέρνηση θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ανάλογα με την εξέλιξη της
κατάστασης προκειμένου να αμβλυνθούν οι
αναπόφευκτες συνέπειες στην οικονομία και
στους εργαζόμενους.

«Ν

α γίνουμε τείχος προστασίας για αυτούς που
κινδυνεύουν», είπε ο
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας,
σε έκτακτη ενημέρωσή του για τον
κοροναϊό, πριν από το συμβούλιο των
ειδικών, που ξεκίνησε μόλις τώρα. Στη
δημόσια δήλωσή του, ανέφερε: «Από
χτες, η παγκόσμια κοινότητα είναι και

επίσημα σε καθεστώς πανδημίας.
Ήρθε η πιο μεγάλη ώρα, ήρθε η ώρα
της μάχης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μάχη θα
κριθεί, στο πώς θα ανταποκριθούμε
ως πολίτες, κατά πόσο θα δείξουμε
ατομική ευθύνη.
»Αγωνιζόμαστε έχοντας στην πρώτη
γραμμή τους γιατρούς, τους νοσηλευ-

τές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων,
όσους εργάζονται στα εργαστήρια,
όλους όσοι συνεισφέρουν στη Δημόσια Υγεία και στην ιδιωτική. Κάνω
έκκληση, σε γιατρούς, νοσηλευτές και
παραϊατρικό προσωπικό, να υποβάλλουν αίτηση, να προσληφθούν με διετείς συμβάσεις και μετά να παραμείνουν στο σύστημα Υγείας. Θα κάνουμε

ό,τι χρειαστεί, θα ενεργήσουμε όπως
χρειαστεί, θα εφαρμόσουμε όποιο
μέτρο χρειαστεί, για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι η
ώρα ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί
εμείς οι Έλληνες, που έχουμε την
ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ’
όλα, να γίνουμε τείχος προστασίας γι’
αυτούς που κινδυνεύουν».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος
ο αριθμός των νέων
αυτοκινήτων
τον Φεβρουάριο

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Αυξήθηκαν κατά 7,7% τα αυτοκίνητα
που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
το μήνα Φεβρουάριο του 2020, καθώς
έφτασαν τα 16.589 (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.404
που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα
του έτους 2019.
Αύξηση 15,7% είχε παρουσιάσει η
κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων
εξωτερικού) τον Φεβρουάριο του έτους
2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2020
ανέρχονται σε 8.520 έναντι 8.235 που
κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση
3,5%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω τω ν 50 cc (καινούργιων και
μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το
μήνα Φεβρουάριο του 2020, ανήλθε σε
2.515 έναντι 1.875 τον αντίστοιχο μήνα
του έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 34,1%. Αύξηση 16,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών
(άνω των 50 cc) τον Φεβρουάριο του
2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2018.
Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2020
ανέρχονται σε 2.264 έναντι 1.640 που
κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση
38,0%.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
38.944 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 36.038
που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη
περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1%. Αύξηση 11,9% είχε
παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου του 2019 σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου
- Φεβρουαρίου 2020 ανέρχονται σε
18.823 έναντι 18.183 που κυκλοφόρησαν
την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019,
παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω
των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020,
ανήλθε σε 5.020 έναντι 3.831 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του
έτους 2019, παρουσιάζοντας αύξηση
31,0%. Αύξηση 9,0% είχε παρουσιάσει
το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του
2018.
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Πανδημία κήρυξε ο ΠΟΥ
για τον κορωνοϊό

Η

ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού έχει φτάσει πλέον στο επίπεδο μιας παγκόσμιας πανδημίας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, λέγοντας ότι τα κρούσματα εκτός Κίνας
έχουν πολλαπλασιαστεί 13 φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Ο ίδιος τόνισε ωστόσο ότι «όλες οι χώρες μαζί μπορούν να
αλλάξουν την πορεία αυτής της πανδημίας».
«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι τόσο για τα ανησυχητικά
επίπεδα εξάπλωσης και δριμύτητας του ιού όσο και από τα
ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας» δήλωσε ο κ. Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη τύπου.
«Ο Covid-19 μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανδημία. Η
πανδημία δεν είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται με ευκολία
ή επιπολαιότητα. Είναι μια λέξη που αν χρησιμοποιηθεί με
λάθος τρόπο μπορεί να προκαλέσει παράλογο φόβο ή την
αδικαιολόγητη παραδοχή ότι η μάχη έχει κριθεί που οδηγεί

E-mail: iho@otenet.gr

σε αχρείαστο πόνο και θάνατο» σημείωσε.
«Είμαστε σε αυτό μαζί και πρέπει να κάνουμε το σωστό με
ψυχραιμία» υπογράμμισε.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως ο χαρακτηρισμός του κορωνοϊού
ως πανδημία δεν αλλάζει την εκτίμηση του ΠΟΥ για την
απειλή που θέτει ο ιός, όπως δεν αλλάζει αυτό που κάνει
ο ΠΟΥ και αυτό που πρέπει να κάνουν οι χώρες.
O κ. Γκεμπρεγέσους επισήμανε ακόμα πως αυτή είναι
η πρώτη πανδημία που προκαλείται από έναν κορωνοϊό
και ταυτόχρονα είναι η πρώτη πανδημία που μπορεί να
τεθεί υπό έλεγχο.

Οικουμενικό
Πατριαρχείο:
Προτρέπει τους πιστούς
να εναρμονίζονται με
τις υγειονομικές οδηγίες

Σε επισήμανση αναφορικά με τα δεδομένα
που έχουν προκύψει για τον κορωνοϊό προβαίνει με ανακοινωθέν της η Ιερά Σύνοδος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία
συνήλθε υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και μελέτησε
διεξοδικά το θέμα.
Ειδικότερα, σημειώνει τα εξής:
«α) Παρά τη σοβαρότητα της καταστάσεως
συνιστάται σύνεση, υπομονή και αποφυγή
εκδηλώσεων πανικού.
β) Η Εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την
ιατρική επιστήμη. Γι' αυτό προτρέπει όλους
τους πιστούς να εναρμονίζονται προς τις
υγειονομικές οδηγίες τόσο του Παγκοσμίου
Οργανισμού Υγείας όσο και προς τις σχετικές
υποδείξεις και νομοθετικές διατάξεις των
κατά τόπους Κρατών.
γ) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει
ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάζονται με
αυτοθυσία σε κάθε τομέα υγείας, ιατρικό,
νοσηλευτικό και ερευνητικό, προκειμένου
να αντιμετωπισθεί και να θεραπευθεί η νέα
αυτή πανδημία.
δ) Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, γνωρίζει εμπειρικώς μέσα από τη δισχιλιετή
πορεία της, ότι η Θεία Κοινωνία είναι "αντίδοτον του μη αποθανείν" και μένει στη μέχρι
τώρα Ορθόδοξη διδασκαλία περί της Θείας
Μεταλήψεως.
ε) Αυτονόητο θεωρείται ότι η πίστη στο Θεό,
ως υπέρβαση και όχι ως κατάργηση της ανθρώπινης λογικής, καθώς και η προσευχή
ενισχύουν τον πνευματικό αγώνα του Χριστιανού. Ως εκ τούτου, η Μήτηρ Εκκλησία
της Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τα ανά
τον κόσμον πνευματικά της παιδιά να εντείνουν τις προσευχές τους ώστε με την ενίσχυση και τον φωτισμό του Θεού να ξεπερασθεί
και αυτή η σύγχρονη δοκιμασία».

Τον Απρίλιο ο διαγωνισμός
για το έργο της Ακαδημίας Αθηνών

Παράταση στην προθεσμία για διόρθωση
των τετραγωνικών ακινήτων

Παράταση έως τις 7 Απριλίου παίρνει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κατασκευή του κέντρου έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, έργο συνολικού
προϋπολογισμού 71,8 εκατ. ευρώ, που προωθείται ως Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Η απόφαση του ιδρύματος ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με
επικεφαλής τον Λουκά Παπαπαδήμο, ήρθε σε συνέχεια αιτημάτων που έλαβε ο
οργανισμός από τους ενδιαφερόμενους για την παροχή περισσότερου χρόνου.
Το έργο θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κτηριακά ΣΔΙΤ, διαθέτοντας κόστος
ανάπτυξης 60 εκατ. ευρώ (το ποσό των 71,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει πληρωμές
διαθεσιμότητας), ενώ, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η εκδήλωση δεσμευτικού ενδιαφέροντος αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος της χρονιάς. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι το "παρών" στη διαδικασία αναμένεται να δώσουν
όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας.

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ο χρόνος κατάθεσης αίτησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διόρθωση των τετραγωνικών αναφορικά με τα
ακίνητα για τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκείς δηλώσεις.
Υπενθυμίζεται, ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα που λειτουργεί από 27 Φεβρουαρίου, χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό, αίτηση για να γίνει διόρθωση ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα
των ακινήτων τους που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων
γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών.
Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ ανέπτυξαν την πλατφόρμα προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την
ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019, που ορίζει ότι οι
ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν
τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών.
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«Ξεπαγώνει» η αξιοποίηση
του κοιτάσματος φυσικού
αερίου «Νότια Καβάλα»
«Ξεπαγώνουν» οι διαδικασίες για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ως υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου
αποφάσισε η κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική
Απόφαση που θεσπίζει το πλαίσιο διεξαγωγής του σχετικού διαγωνισμού εκ μέρους του
ΤΑΙΠΕΔ.
Η αποθήκη σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο
χώρο του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» και θα
καλύπτει τη ζήτηση σε περιπτώσεις διαταραχών
στον εφοδιασμό ενώ θα χρησιμοποιείται και
για την εξομάλυνση των τιμών σε περιόδους
έξαρσης.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, η αποθήκη θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον τερματικό
σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου LNG
της Ρεβυθούσας και τον πλωτό τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης, θα αποτελέσει
ενεργειακή υποδομή που αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού σε
εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα
βελτιώσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου
των προμηθευτών φυσικού αερίου προς όφελος
του τελικού καταναλωτή.
Ο διαγωνισμός που θα διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ
θα αφορά την μακροχρόνια παραχώρηση του
δικαιώματος κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ως
υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου.
Η ΚΥΑ που υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος
Θωμάς, προβλέπει ότι:
1. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να παραχωρήσει τη χρήση,
ανάπτυξη και εκμετάλλευση του υπόγειου
κοιτάσματος "Ν. Καβάλας" σε παραχωρησιούχο
με αποκλειστικό σκοπό τη μετατροπή του σε
εγκατάσταση ΥΑΦΑ υπό την μορφή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, για χρονικό
διάστημα μέχρι πενήντα έτη από την αδειοδότηση του έργου.
2. Σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της
ΚΥΑ, η ΡΑΕ, με απόφασή της, θα καθορίσει τις
βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της
Αποθήκης.
3.Το έργο θα υλοποιηθεί εντός δεσμευτικής
κατασκευαστικής περιόδου και θα λειτουργεί
με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές για τη
δημόσια ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και τη ασφάλεια του
ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, η ΚΥΑ
ορίζει σαφώς ότι ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Με την
απόφαση αυτή, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις
για να δρομολογηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ο διεθνής
διαγωνισμός για την ΥΑΦΑ Καβάλας, ένα σημαντικό έργο ενεργειακής υποδομής το οποίο είχε
«παγώσει» επί σειρά ετών.
Προχωράμε γρήγορα με διαφάνεια και με
γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Προτεραιότητά μας είναι
να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες, ώστε να «ξεκλειδώσει» η κοινοτική
χρηματοδότηση από το Connecting Europe
Facility ενός Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος
(PCI) που συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας
ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής και στην
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας».

ΕΦΚΑ:

Ποιες συναλλαγές
αναστέλλονται
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

27°C - 35°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 33°C

ΠΑΤΡΑ

21°C - 35°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

20°C - 34°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Υπερδραστήρια
κύστη:
Αυτή είναι η νέα
μη επεμβατική λύση

Μ

ε σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών/Τοπικών μονάδων του
e-ΕΦΚΑ (Κ.Ε.Α.Ο, Υποκαταστήματα, Διευθύνσεις, Περιφερειακά Τμήματα,
Γραφεία) και της αποφυγής άσκοπων φυσικών επισκέψεων ιδίως σε περιοχές
με αυξημένη επιφυλακή λόγω του κορωνοϊού η διοίκηση του Ταμείου αποφάσισε την
προσωρινή αναστολή ορισμένων συναλλαγών με φυσική παρουσία.
Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται μέχρι την Παρασκευή
20/03/2020 οι ακόλουθες συναλλαγές με φυσική παρουσία στις Περιφερειακές/Τοπικές μονάδες, των νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρικής αρμοδιότητας της
ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και
Λευκάδας και των μονάδων του e-ΕΦΚΑ στις έδρες
όλων των νομών και ειδικότερα:
Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ, τις οποίες οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν από
την ιστοσελίδα www.amka.gr, επιλογή « Έχω ΑΜΚΑ;».
Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι
μπορούν να αναζητούν τη σχετική πληροφορία στην
ιστοσελίδα www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική
Ικανότητα».
Οι καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων
ρυθμίσεων στις Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο, τις οποίες οι
συναλλασσόμενοι μπορούν να διενεργούν ηλεκτρονικά
μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση
της αντίστοιχης Ταυτότητας Οφειλέτη.
Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε συζύγους και
τέκνα ασφαλισμένων, που διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα έως 29/2/2020. Σε αυτούς θα δοθεί τις προσεχείς
ημέρες προσωρινή παράταση, ώστε να γίνει ηλεκτρονική
διασταύρωση με την ΑΑΔΕ. Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετούνται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η
ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.
Η καταχώρηση ανανέωσης κάρτας παραμονής για τη
χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε κατοίκους χωρών
εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τις περιπτώσεις αυτές έχει παραληφθεί αρχείο από τη Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα γίνει

αυτόματα η επεξεργασία και η χορήγηση ασφαλιστικής
ικανότητας στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετούνται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες αποδεικνύεται
η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.
Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού
Ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να το εκτυπώνουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή
Ασφαλισμένοι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών.
Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας,
εκτός εάν ο ασφαλισμένος πρόκειται να ταξιδέψει εντός
των επόμενων 7 ημερών. Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας θα ενεργοποιηθεί
το επόμενο διάστημα σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία
στο δικτυακό τόπο του eΕΦΚΑ.
Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017, τις
οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητήσουν στο
δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Συνταξιούχοι
Παρακολούθηση Πορείας Αίτησης.
Για τις ανωτέρω συναλλαγές, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ενημερώνονται ότι προσωρινά δεν εκτελούνται
στα υποκαταστήματα, μέσω ανάρτησης της παρούσας
εγκυκλίου στα σημεία εξυπηρέτησης (γκισέ) και να
καθοδηγούνται ώστε να εκτελούν τις συναλλαγές μέσω
του διαδικτύου όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί.
Τέλος, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικίας οργανικής μονάδας, στα σημεία εξυπηρέτησης και υποδοχής
κοινού θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της
συναλλαγής για τους υπαλλήλους που αποδεδειγμένα
εμπίπτουν στις ευπαθείς για λόγους υγείας ομάδες, όπως
ορίζονται από τον ΕΟΔΥ.

Ουρολόγοι από την Κλινική Keck
του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια ξεκινούν μια νέα κλινική
δοκιμή για να αξιολογήσουν την
αποτελεσματικότητα της νευροδιέγερσης του νωτιαίου μυελού σε
ασθενείς με σύνδρομο υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης. Στη
δοκιμή, οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν την τεχνική TESCoN,
μία νέα επεμβατική θεραπεία
τροποποίησης της ηλεκτρικής
δραστηριότητας της νευρικής
οδού της σπονδυλικής στήλης με
ηλεκτρόδια χαμηλής έντασης. Η
απόπειρα αυτή είναι συνέπεια μιας
πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Systems
Neuroscience υπό τον Evgeniy
Kreydin, ουρολόγο και επίκουρο
καθηγητή κλινικής ουρολογίας,
κατά την οποία ο ίδιος και οι συνεργάτες του θεράπευσαν 14 ασθενείς
με δυσλειτουργία στην ουροδόχο
κύστη, η οποία ήταν αποτέλεσμα
τραυματισμού της σπονδυλικής
στήλης, εγκεφαλικού επεισοδίου,
πολλαπλής σκλήρυνσης ή ιδιοπαθούς αιτίας. Η θεραπεία επετεύχθη
μέσω νευροδιέγερσης του νωτιαίου μυελού σε τρεις συνεδρίες
ανά εβδομάδα για διάστημα δύο
μηνών, με το σύνολο των ασθενών
να αναφέρει καλύτερη αίσθηση της
ουροδόχου κύστης, όπως και μειωμένο αριθμό επεισοδίων ακράτειας
και νυκτουρίας.
Μια υπερδραστήρια κύστη προκαλεί διάφορα ουρολογικά προβλήματα, όπως η συχνουρία και
η ακράτεια. Οι υπάρχουσες θεραπείες για το σύνδρομο μπορούν να
προκαλέσουν διάφορες παρενέργειες ή απαιτούν επεμβατικές, ιδιαίτερα εξειδικευμένες διαδικασίες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Τροποποίηση καταστατικού
Με την υπ' αριθμόν 56/2019 διάταξη
του ειρηνοδικείου Χαλανδρίου εκούσια
δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων υπ' αριθμόν 1,2,3,6,12 και
διαγραφή του υπ' αρ. 29 άρθρου του καταστατικού του. Η αλλαγή της επωνυμίας
του συλλόγου σε "Αθλητικός Σύλλογος
ΊΩΝΑΣ Δάφνης Υμηττού". και αγγλική
επωνυμία" Athletic Club Ionas DafnisYmittou". Καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα 11-03-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Εμμανουήλ Ατζαράκης
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
μετά από μείωση τιμών, κινητά, από
πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Αναβατόρια λεκανών,
Ζυγοκοπτικά, ελεγκτές βάρους, Διανομέας ζύμης, Προστόφα, Διάδρομοι μεταφοράς ζύμης, Πλαστήρια, Σουσαμιέρα, Στόφα, αναρροφητήρας αλεύρου,
Δοσομετρητές μιγμάτων, Ξυραφιέρα,
Φούρνος Winker, γραμμή κρυώματος,
πλαστικά τελάρα, μεταλλικά καρότσια,
φόρμες, παλέτες, σταντ, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες μεταλλικές, Ζυγαριές,
Σιλό, Κόσκινο, μηχ/νή κοσκινίσματος,
κλειστικές μηχανές, αναβατόριο κενών
τελάρων, πλαστικές και ξύλινες παλέτες, ραουλόδρομοι, ζυμωτήρια diosna,
Μαχαίρια κοπτικών, καλοριφέρ λαδιού
κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄
αριθ΄. 438/2020 έκθεση του Εισηγητή
πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα.
Η σύνδικος
Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη
τηλ. 210 3214175
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
μετά από μείωση τιμών, κινητά, από την
πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής, ΝUTRIART ABEE, ξύλινες
παλέτες, εκτυπωτές SEIKO PRECISION,
γραμμή παραγωγής κρουασάν και μηλόπιτας, ψυγεία - βιτρίνες, Καταγραφικά
θερμοκρασίας φορτηγών, Καφετιέρα,
Εκτυπωτές, Καρέκλες γραφείου, Αριθμομηχανές, Γραφεία, Συρταριέρες, Η/Υ,
Ντουλάπες, Πάγκος με ράφια και συρτάρια, Συσκευή μέτρησης ιξώδους με το
λογισμικό του, Ζυγαριά, Φούρνος 5 θέσεων (επιπέδων) και Στόφα WRINGLER,
Κρεβάτι ιατρείου, φορείο, πιεσόμετρο,
φιάλες οξυγόνου, όπως περιγράφονται
στην υπ΄ αριθ΄. 439/2020 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα.
Η σύνδικος
Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη
τηλ. 210 3214175
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
Με την υπ. αρ. 335/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της Μαρίας
Μπενέκου εκποιούνται υπό του συνδίκου, οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κείμενης στην Ν.Σμύρνη
-Αττικής, επί της οδού ΕΒΡΟΥ 12 και
συγκεκριμένα: α) η οριζόντια ιδιοκτησία
του ισογείου, που καλύπτει ολόκληρο
των όροφο, επιφανείας 118,88 τμ, β) η
οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω
από το ισόγειο, ορόφου, που καλύπτει
ολόκληρο τον όροφο, επιφανείας 118,88
τμ και γ) το δικαίωμα υψούν επί των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της
ανωτέρω οικοδομής, ήτοι τρεις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες των ορόφων
αυτών αντίστοιχα, επιφανείας 118,88 τμ
εκάστη, καθώς και το κοινόχρηστο δώμα,
με τα αναλογούντα επ αυτών ποσοστά
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 247,75
τμ. Ως ελάχιστο τίμημα πώλησης (για το
οικόπεδο και το όλο ακίνητο) ορίστηκε
το συνολικό ποσό των τριακοσίων εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (309.400 €),
με βάση την υπ. αρ. 893/2019 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα,
μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την
δημοσίευση της παρούσας περίληψης
στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα
11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα
επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα
και την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Η δαπάνη
μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά,
βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα, 16.03.2020
Ο Σύνδικος της πτώχευσης
Παντελεήμων Σ. Αμούργης
210-3644057,6972217090
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Από τις με αριθμούς 11429 και 11430/
9.3.20120 εκθέσεις επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου Χριστίνας Καραμάριου, προκύπτει
ότι επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου για τους α) Κων/νο
Μπονιάτη του Αναστασίου και β) Ιάκωβο
Μπονιάτη του Αναστασίου, πρώην κάτοικοι Σορωνής Ρόδου και ήδη άγνωστης
διαμονής αντίγραφο της απόφασης με
αριθμό 239/2012 Ειρηνοδικείου Ρόδου,
τακτικής διαδικασίας με την οποία αναγνωρίσθηκε η Μαργαρίτα Μπονιάτη του
Νικολάου, κατέστη κυρία με τα προσόντα
της χρησικτησίας ακινήτου ήτοι τμήματος
αγρού Β με γωνίες ΒΓΔΕΖΗΘΚΒ περιγραφόμενο στο σχέδιο επι της αγωγής
630/2009 τακτικής Ειρηνοδικείου από
Απρίλιο 2009 Παπακωνταντίνου Κλεόβουλου έκτασης αυτού 3083,00 τμ,
με στοιχεία τόμος 22 γαιών Σορωνής,
φύλλο 29, μερίδα 1648, φάκελος 2640.
Ρόδος 12.3.2020
Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν εντολής, επιδόθηκε νόμιμα προς
τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η
με αριθμό κατάθεσης 10/2020 ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Ρόδου αγωγή της
Netabravka Pashova, κατοίκου Μαλώνας
Ρόδου, κατόχου του ΑΦΜ 126248625
Δ.Ο.Υ Ρόδου που στρέφεται κατά των:
1. Χρυσαφίνας Παυλίδη του Παύλου, 2.
Γεωργίας Παυλίδη του Παύλου, 3. Μαρίας Παυλίδη του Παύλου, 4. Ελισάβετ
Παυλίδη του Παύλου, 5. Άννας Λεονέττη
του Μιχαήλ, 6. Γεωργίου Λεονέττη του
Μιχαήλ, κάτοικοι Μαλώνας Ρόδου και
ήδη άγνωστης διαμονής.
Οι ως άνω εναγόμενοι, καλούνται όπως
καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά
έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας
ήτοι εντός 130 ημερών από την επομένη
κατάθεσης της αγωγής 17.1.2020) στην
γραμματεία του δικαστηρίου / Ειρηνοδικείου Ρόδου, ακολούθως δε προσθήκη
αντίκρουση εντός της νομίμου προθεσμίας και παραστούν όταν και όπου οριστεί
συζήτηση της αγωγής.
Για θέματα απόδειξης της αγωγής αυτής θα καταθέσει μάρτυρας ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Ρόδου, στις 26. 03.2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, η ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΦΛΩΡΑΣ, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 926177 /16.3.2012
Υ Α Ρόδου, κάτοικος Μαλώνας Ρόδου,
συνταξιούχος.
Σχετικά συντάχθηκαν με τη σειρά που
αναφέρονται ανωτέρω οι εκθέσεις 11
423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428
/ 9.3.2019 εκθέσεις επιδόσεως Χριστίνας Καραμάριου επιμελήτριας Εφετείου
Δωδεκανήσου.
Ρόδος, 10.3.2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑ-

ΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης
Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2,
ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ.
1171Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για τον MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ)
COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ
128795769, πρώην κάτοικο Λάππα Ν.
Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ,
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της
ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ)
του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ),
ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE
(ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ
128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του
NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA
(ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων
πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και
ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12,
από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η
αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο
2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να
καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την

επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
5-3-2020 (αρ. εκθ. 1172Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ)
του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ),
ΑΦΜ 137651004, πρώην κάτοικο Λάππα
Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ,
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της
ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ)
του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ),
ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE
(ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ
128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του
NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA
(ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων
πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και
ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12,
από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η
αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο
2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να
καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης
Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2,
ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙ-
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ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ.
1173Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για την MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ)
ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του NICOLAE
(ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ
148355282, πρώην κάτοικο Λάππα Ν.
Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ,
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της
ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ)
του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ),
ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE
(ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ
128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του
NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA
(ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων
πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και
ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12,
από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η
αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο
2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να
καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης
Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2,
ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ.
1174Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για τον MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑ-

ΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR
(ΤΟΥΝΤΟΡ) και της ELENA (ΕΛΕΝΑ),
ΑΦΜ 129145629, πρώην κάτοικο Λάππα
Ν. Αχαΐας και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ,
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) του TUDOR (ΤΟΥΝΤΟΡ) και της
ELENA (ΕΛΕΝΑ), ΑΦΜ 129145629, 2)
MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ)
του ILIE (ΙΛΙΕ) και της ΜΑRIA (ΜΑΡΙΑ),
ΑΦΜ 137651004, 3) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) COSMIN (ΚΟΣΜΙΝ) του NICOLΑE
(ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA (ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ
128795769 και 4) MUSTATA (ΜΟΥΣΤΑΤΑ) ANAMARIA (ΑΝΑΜΑΡΙΑ) του
NICOLAE (ΝΙΚΟΛΑΪ) και της OTILIA
(ΟΤΙΛΙΑ), ΑΦΜ 148355282, απάντων
πρώην κατοίκων Λάππα Ν. Αχαΐας και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10967/2020 και
ΕΑΚ 1289/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:12,
από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η
αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
της, να της καταβάλουν αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον έκαστος αυτών το συνολικό ποσό των 110.366,21 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο
2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 2) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 3) να
καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ.
Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου
Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας
αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
12-3-2020 (αρ. εκθ. 3563Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του Σάββα
(Α.Φ.Μ. 073407068), πρώην κάτοικο
Εύμοιρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΞΑΝ-
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ΘΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου του Σάββα
(Α.Φ.Μ. 073407068), πρώην κατοίκου
Εύμοιρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ
16835/2020 και ΕΑΚ 1970/2020 έκθεσης
κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την
οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:09, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/35586/
ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων,
για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές
αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό
της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 53.906,90 €, με το νόμιμο τόκο
υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται
δια της συμβάσεως και του νόμου, από
την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ.
0215 4215559685 λογαριασμού, άλλως
και όλως επικουρικώς από την επόμενη
της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της
και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερουμένων
τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής
εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12
του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως,
3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ.
Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ.
Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου
αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ. εκθ. 3564Β)
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για τον ALEKO (Αλέκο) DAKO (Ντάκο)
του ANASTASIOS (Αναστάσιος), ΑΦΜ
120707699, πρώην κάτοικο Πλαταμώνα Πιερίας στην οδό Φρούριο αρ. 26
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ,
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης
κατά του ALEKO (Αλέκο) DAKO (Ντάκο)
του ANASTASIOS (Αναστάσιος), ΑΦΜ
120707699, πρώην κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας, οδός Φρούριο αρ. 26 και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω
από αυτήν με ΓΑΚ 16837/2020 και ΕΑΚ
1971/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:14, από
τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.

Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από
τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική
εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή
της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για
τις πραγματικές και νομικές αιτίες που
μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής,
να της καταβάλει το ποσό των 65.444,42
€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως
αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και
του νόμου, από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος
των υπ’ αρ. 0373 4219643745 και 0373
4219524517 λογαριασμών, άλλως και
όλως επικουρικώς από την επόμενη
της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της
και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερουμένων
τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής
εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12
του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως,
3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου
Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως
πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ.
εκθ. 3565Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη NEVENA (Νεβένα)
JANAC (Γιάνατς) του Dusan (Ντούσαν),
ΑΦΜ 143683485, πρώην κάτοικο Βιολίου
Χαρακίου Ρεθύμνου επί των οδών Αρκαδίου και Πρέβελης και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
10-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, της πρώτης κατά της NEVENA
(Νεβένα) JANAC (Γιάνατς) του Dusan
(Ντούσαν), ΑΦΜ 143683485, πρώην
κατοίκου Βιολίου Χαρακίου Ρεθύμνου
επί των οδών Αρκαδίου και Πρέβελης και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω
από αυτήν με ΓΑΚ 16827/2020 και ΕΑΚ
511/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:58, από
τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην
ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω
αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της,
2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τις
πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να
της καταβάλει το ποσό των 275.046,68

€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως
αυτός καθορίζεται δια των υπό Α.,Β.,Γ.
και Δ. συμβάσεων και του κλεισίματος
των υπ’ αρ. 0258 4206280851, 0258
4206281050,0258 4210125130 και 0258
4210125180 λογαριασμών, άλλως και
όλως επικουρικώς από την επόμενη
της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της
και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερουμένων
τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής
εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12
του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως,
3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου
Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως
πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 12-3-2020 (αρ.
εκθ. 3566Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039),
πρώην κάτοικο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά
των: 1) ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένης του Κωνσταντίνου (Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην
κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης
στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039),
πρώην κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό Σκοπού αρ. 10 και
ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω
από αυτήν με ΓΑΚ 16830/2020 και ΕΑΚ
1967/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, από
τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην
ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω
αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της,
2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για
τις πραγματικές και νομικές αιτίες που
μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό
ποσό των 43.199,61 €, με το νόμιμο τόκο
υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται
δια της συμβάσεως και του νόμου, από
την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ.
0395 4172830587 λογαριασμού, άλλως
και όλως επικουρικώς από την επόμενη
της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της

και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερούμενων
τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής
εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του
ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να
κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί
προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της
δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη
συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ.
Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου
Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας
αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
12-3-2020 (αρ. εκθ. 3567Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την
ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένη του Κωνσταντίνου
(Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κάτοικο
Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό
Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
7-2-2020 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των: 1)
ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ Ελένης του Κωνσταντίνου
(Α.Φ.Μ. 056597490), πρώην κατοίκου
Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης στην οδό
Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΖΑΓΓΕΛΙΔΗ Ιωάννη του
Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 054120039), πρώην
κατοίκου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης
στην οδό Σκοπού αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν
με ΓΑΚ 16830/2020 και ΕΑΚ 1967/2020
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, από τη
δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(ΔΣΑ/35586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην
ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την ανωτέρω
αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της,
2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για
τις πραγματικές και νομικές αιτίες που
μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό
ποσό των 43.199,61 €, με το νόμιμο τόκο
υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται
δια της συμβάσεως και του νόμου, από
την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ.
0395 4172830587 λογαριασμού, άλλως
και όλως επικουρικώς από την επόμενη
της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της
και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερούμενων
τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής
εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του
ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να
κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί
προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδι-
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καστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της
δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη
συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αναστ. Μήλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 2920/11-03-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά
8-10, τηλ. 210-3818010, Κωνσταντίνας
Γ. Σαμαρά, επεδόθη τη επισπεύσει της
ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων
με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.’’, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωποπούμενης, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον Δημήτριο Καραντζά του
Άγγελου, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 4Α, με ΑΦΜ
016155852 και ήδη αγνώστου διαμονής,
η από 06-03-2020 Εξώδικη Κλήση- Γνωστοποίηση Λήψης Ένορκης Βεβαίωσης
η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός
αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι
προς υποστήριξη και προς απόδειξη των
θεμάτων της από 29-09-2019 αγωγής με
ΓΑΚ 102270/2019 και ΕΑΚ 9249/2019,
η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προτάσεων την 30-03-2020),
θα λάβει χώρα ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Αττικής, (Ειρηνοδικείο
Χαλανδρίου, οδός Βας. Γεωργίου, αρ. 44
και Κάλβου), την Πέμπτη 19-03-2020 και
ώρα: 09:30 π.μ., λήψη ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα: Στέφανου Βερζοβίτη του Ιωάννη και της Τασίας, κατοίκου
Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας,
αρ. 274, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 139108/05-03-2007,
Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 028185510,
Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας και
καλείται ο καθού να παραστεί κατά την
εξέτασή του, αλλιώς η εξέτασή του θα
γίνει ερήμην του. Προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 06.03.2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευγενία Ζαχαροπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:20π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Σωτήριο Μπουγιούκο για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ
με ΑΦΜ: 030493753, πρώην κάτοικο
Ταυρωνίτη Χανίων και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμόν 10462/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 15/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά του Κωνσταντάκη
Εμμανουήλ, με την οποία απευθύνεται
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με
λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται
α) Η με Ειδικό Αριθμό 169/2020 Έκθεση
Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 4160/2020,
β) η από 21/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με
την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης

προτάσεων για τους διαδίκους εκατό
(100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και
με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος
από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν
η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία
αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:21π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του
ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ,
πρώην κατοίκου Παιανίας Αττικής, Πλ.
Κύπρου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 034003759, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10463/12-032020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από
07/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά
του ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με την
οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια
αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες
και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό
Αριθμό 49/2020 Έκθεση Κατάθεσης του
δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης 1601/2020, β) η από 10-012020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται
προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για
τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος
ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει
στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης
της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την κατάθεσή της και
αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα
(60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί
στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη
ασκηθείσα.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:22π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
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«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό
του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
με ΑΦΜ: 040689340, πρώην κάτοικο
Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμόν 10464/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 28/01/2020 Αγωγή
της πρώτης Κατά του ΝΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ,
με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με
λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται
α) Η με Ειδικό Αριθμό 1268/2020 Έκθεση
Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 10753/2020,
β) η από 05/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με
την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης
προτάσεων για τους διαδίκους εκατό
(100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και
μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται
και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:23π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 041788550, πρώην κάτοικο Πρεβέζης, Νέα Σινώπη και
ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10465/12-032020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από
20/01/2020 Αγωγή της πρώτης Κατά
της ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, με την
οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια
αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η
με Ειδικό Αριθμό 345/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8556/2020,
β) η από 04/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με
την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης
προτάσεων για τους διαδίκους εκατό
(100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και
με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος
από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν
η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία
αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:24π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της
ΣΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με
ΑΦΜ: 040343992, πρώην κάτοικο Μεριχων Κύθνου Ν. Κυκλάδων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμόν 10466/12-03-2020 έκθεση
επιδόσεώς μου, την από 08/01/2020
Αγωγή της πρώτης Κατά της ΣΟΡΟΛΗ
ΜΑΡΙΑΣ, με την οποία απευθύνεται στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες και στην οποία περιέχονται α)
Η με Ειδικό Αριθμό 346/2020 Έκθεση
Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 8558/2020,
β) η από 04/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με
την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης
προτάσεων για τους διαδίκους εκατό
(100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και
με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος
από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν
η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία
αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:25π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό της
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
με ΑΦΜ: 043700391, πρώην κάτοικο
Άργους, Μυκήνες και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμόν 10467/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/01/2020 Αγωγή
της πρώτης Κατά της ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΦΑΝΗΣ, με την οποία απευθύνεται στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και
ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται
σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες και στην
οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό
771/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6666/2020, β) η από 24/01/2020
πράξη της Γραμματέως του παραπάνω

Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους
διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την
κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους
τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής,
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός
Μαρτίου του (2020) έτους, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:26π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος
Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
κ. Γεώργιο Αλέκου, ως πληρεξούσιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με
Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον κ.
Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό
του ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του
ΛΕΩΝΙΔΑ με ΑΦΜ: 107514404, πρώην
κάτοικο Τρίπολης Αρκαδίας, οδός Κανάρη αρ. 2Β και ήδη αγνώστου διαμονής,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν
10468/12-03-2020 έκθεση επιδόσεώς
μου, την από 10/01/2020 Αγωγή της
πρώτης Κατά του ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με την οποία απευθύνεται στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με
λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται
α) Η με Ειδικό Αριθμό 75/2020 Έκθεση
Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 7203/2020,
β) η από 14/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με
την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης
προτάσεων για τους διαδίκους εκατό
(100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και
με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος
από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν
η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία
αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
Αθήνα, 12-03-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020
(αρ. εκθ. 1164Ε) στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της
Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ.
Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019
ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της
ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρας του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823),
πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118
και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της
κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10993/2020
και ΕΑΚ 1296/2020 έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:27,
από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται
και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την
ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει
το ποσό των 24.703,34 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 5,120% (ενήμερο επιτόκιο
2,620%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020
(αρ. εκθ. 1165Ε) στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της
Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ.
Γερουλάνου αρ. 118 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019
ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της
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ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δήμητρας του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς (ΑΦΜ 074114823),
πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Μ. Γερουλάνου αρ. 118
και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της
κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10989/2020
και ΕΑΚ 1295/2020 έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:24,
από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η
αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1)
να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορικό της, να
της καταβάλει το ποσό των 30.030,64 €,
εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο κατά
την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω
αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται
σ’ αυτήν ανέρχεται σε 7,600% (ενήμερο
επιτόκιο 5,100%) ετησίως και με εξάμηνο
ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998
από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση
που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή
και 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στη
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
5-3-2020 (αρ. εκθ. 1166Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραία του Βασιλείου (ΑΦΜ
139699345), πρώην κάτοικο Ελληνικού
Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ.
9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της
από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της
πρώτης κατά της ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραίας
του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής στην οδό
Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν
με ΓΑΚ 10974/2020 και ΕΑΚ 1291/2020
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:17, από τη δικηγόρο
Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ
054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για
τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες

για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει
το ποσό των 83.133,33 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 3,920% (ενήμερο επιτόκιο
1,420%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
5-3-2020 (αρ. εκθ. 1167Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραία του Βασιλείου (ΑΦΜ
139699345), πρώην κάτοικο Ελληνικού
Αττικής στην οδό Αλεξ. Παναγούλη αρ.
9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της
από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της
πρώτης κατά της ΧΑΡΙΤΟΥ Πανωραίας
του Βασιλείου (ΑΦΜ 139699345), πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής στην οδό
Αλεξ. Παναγούλη αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν
με ΓΑΚ 10955/2020 και ΕΑΚ 1288/2020
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:04, από τη δικηγόρο
Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ
054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για
τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται
στο ιστορικό της, να της καταβάλει το
ποσό των 209.902,76 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 3,920% (ενήμερο επιτόκιο
1,420%) ετησίως και με εξάμηνο ανατο-
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κισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020
(αρ. εκθ. 1170Ε) στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΟΥΝΗ
Μαρία του Ιωάννη (ΑΦΜ 068718859),
πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής στην οδό
Καλαβρύτων αρ. 50 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-12-2019
ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης
κατά της ΚΑΟΥΝΗ Μαρίας του Ιωάννη
(ΑΦΜ 068718859), πρώην κατοίκου Νίκαιας Αττικής στην οδό Καλαβρύτων αρ.
50. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ
10996/2020 και ΕΑΚ 1297/2020 έκθεσης
κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την
οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:31, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα
Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308).
Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται
και το αποδεικτικό της αγωγής. Με την

ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει
το ποσό των 21.104,18 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας, το οποίο κατά την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω αγωγής
για το δάνειο που αναφέρεται σ’ αυτήν
ανέρχεται σε 7,100% (ενήμερο επιτόκιο
4,600%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998 από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους
της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης
Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά αρ. 2,
ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ
094014201, που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα στις 5-3-2020 (αρ. εκθ.
1168Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για τον ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗ Μιχαήλ
του Αντωνίου (ΑΦΜ 036747387), πρώην
κάτοικο Αθηνών στην οδό Διαλέων αρ.
9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της
από 30-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της
πρώτης κατά του ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗ Μιχαήλ
του Αντωνίου (ΑΦΜ 036747387), πρώην κατοίκου Αθηνών στην οδό Διαλέων
αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά
της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 10999/2020
και ΕΑΚ 1298/2020 έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
5-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:34,

από τη δικηγόρο Σπυριδούλα Πέρρου
(ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308). Γίνεται
μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η
αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1)
να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορικό της, να
της καταβάλει το ποσό των 50.328,38 €,
εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο κατά
την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω
αγωγής για το δάνειο που αναφέρεται
σ’ αυτήν ανέρχεται σε 8,220% (ενήμερο
επιτόκιο 5,720%) ετησίως και με εξάμηνο
ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998,
από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση
που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή
και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη
δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)
Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, μέλους
της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος
Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ,
μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία»,
κατοίκου Δάφνης Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αρ. 161 και Κ. Παλαμά
αρ. 2, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις
5-3-2020 (αρ. εκθ. 1169Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
ΣΑΡΡΗ Νικόλαο του Παντελή και της
Ελένης (ΑΦΜ 046333198), πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής στην οδό
Προβελεγγίου αρ. 33 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτο-

τυπικό αντίγραφο της από 27-12-2019
ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του
ΣΑΡΡΗ Νικολάου του Παντελή και της
Ελένης (ΑΦΜ 046333198), πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής στην οδό
Προβελεγγίου αρ. 33 και ήδη αγνώστου
διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με
ΓΑΚ 10983/2020 και ΕΑΚ 1293/2020
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-2-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:20, από τη δικηγόρο
Σπυριδούλα Πέρρου (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ
054919308). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για
τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής.
Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα
τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή
η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να της καταβάλει
το ποσό των 44.230,40 €, εντόκως, με
το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο
υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 2601/1998, από
την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω
αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς
του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να
καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική
της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Χρ. Γραμπάς
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Αντίγραφα της Διακήρυξης θα διατίθενται
από το Πεδίο Βολής Κρήτης/ Διεύθυνση
Προμηθειών και Συμβάσεων (τηλ. 2821026774, 28210-26775) όλες τις εργάσιμες
ημέρες από 07.30 έως 14.00 με τιμή τεύχους €15,00. Επίσης η παραλαβή της
διακήρυξης μπορεί να γίνει και από την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/
procurement-announcements. Διευκρινήσεις - πληροφορίες παρέχονται από
07.30 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες
στο τηλέφωνο 28210-26774 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η 23 Μαρ 2020 και
ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/
Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 24 Μαρ 2020 και ώρα 10:00 στην
Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο
του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115
ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του
Πεδίου Βολής Κρήτης.
Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/
ΔΠΣ/ΤΣ, Ανθλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή
Δέσποινα, τηλ.2821026781.
Χανιά, 11 Μαρ 20
Ταξχος Κλεάνθης Καρατσίν
Διοικητής
ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: Ω1ΣΑ46907-3ΒΒ
ΠΡΑΞΗ: 590
ΑΔΑ: 63ΥΛ46907Ο-ΖΝ5
ΑΔΑΜ:20PROC006408173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ. 4168
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της
υπ’ αριθμ. 2875/12-02-2020 απόφασης
Διοικητή, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση
υπηρεσιών σε εσωτερικό ελεγκτή για
ένα έτος, (CPV :79212200-5).
Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 30-03-2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία
του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού
ορίζεται ο κ. Στέργος Παναγιώτης τηλ.
2251351150.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων,
το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε
ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.
Μυτιλήνη 10-03-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΣΦΑ 885/19

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 9/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης
του Παραρτήματος της Λέσχης Αξκών
«ΑΣΤΕΡΙΑ» στην ακτή Μαραθίου του
ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στους γενικούς και ειδικούς όρους της
παρούσας, με κριτήριο την υψηλότερη
τιμή, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από 01
Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020,
με δυνατότητα μονομερούς παράτασης
υπέρ της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον
έτος από 1 Ιαν έως 31 Δεκ 2021.

Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισµό (υπ’ αριθµ. 885/19) µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σύµφωνα µε όσα αναλυτικά
περιγράφονται στα τεύχη του Διαγωνισµού.
Ø Προϋπολογισµός: €1.600.000,00 πλέον Φ.Π.Α, µε δικαίωµα προαίρεσης 20% επί του
συµβατικού τιµήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των απροβλέπτων και σύµφωνα µε όσα
αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη του Διαγωνισµού.
Ø Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 28/04/2020 και ώρα 12:00.
Ø Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). Τα τεύχη του Διαγωνισµού
διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.marketsite.gr. Η εγγραφή στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmoone.gr/register
Ø Πληροφορίες: Διεύθυνση Προµηθειών Έργων ΔΕΣΦΑ (κα. Αικ. Δασκαλοπούλου τηλ.: 2130
884141)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών
191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/

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

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

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html

1520

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών

210 6984147

Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

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

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

Email: grammateia@eydap.gr

1022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Σε κατάσταση
συναγερμού οι αστικές
συγκοινωνίες
Με την υιοθέτηση πιο εξειδικευμένων
μεθόδων απολύμανσης, αντισηπτικά
και απενεργοποίηση των συστημάτων
κλιματισμού προσπαθούν να αποκρούσουν τις επιθέσεις του κορωνοϊού οι
αστικές συγκοινωνίες, με σκοπό να
περιοριστεί η μετάδοση της επιδημίας
στο επιβατικό κοινό.
“Οι συγκοινωνίες δεν μπορούν να
κλείσουν ” αναφέρει αρμόδια πηγή του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τον συνωστισμό δεν είναι
μεγαλύτεροι από ότι είναι εάν κάποιος
έχει ένα ασθενή στο σπίτι.
Ακόμη και στην Ιταλία που ο ιός «θερίζει» τον πληθυσμό, σύμφωνα με τις
κυβερνητικές εξαγγελίες, οι συγκοινωνίες παραμένουν ανοικτές μαζί με
τα φαρμακεία και τα καταστήματα
διατροφής.
Ωστόσο ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με τον
ΕΟΔΥ αποφάσισε να αυξήσει τα μέτρα
πρόληψης και καθαριότητας, υιοθετώντας ειδική απολύμανση οχημάτων και
βαγονιών με το σύστημα της νέφωσης
αμέσως μετά το τέλος κάθε βάρδιας.
Επίσης έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα κλιματισμού που είναι εστίες
βακτηρίων και μετάδοσης μικροβίων
ενώ σε όλους τους χώρους συνάθροισης προσωπικού έχουν τοποθετηθεί
αντισηπτικά για την προστασία των
εργαζομένων.
Πάντως οι συγκοινωνίες εκτιμάται ότι
θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην
λειτουργία τους από της άδειες ειδικού
σκοπού που προβλέπεται να χορηγηθούν σε εργαζόμενους στον δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα λόγω του σφραγίσματος των σχολείων.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγει
εγκύκλιος για τις επιβατικές μεταφορές
που θα εξειδικεύει τα μέτρα, βάσει των
οποίων θα δίνονται οι άδειες στους
εργαζόμενους. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, για να χορηγηθεί η άδεια θα
πρέπει ο ένας από τους δύο γονείς να
προσκομίσει έγγραφο από τον εργοδότη του ή της συζύγου που να πιστοποιεί
όταν δεν προτίθεται ο ίδιος να κάνει
χρήση της. Επιπλέον, άδεια δεν θα μπορεί να λαμβάνει εργαζόμενος εφόσον ο
ή η σύζυγος δεν εργάζονται.

Τι αλλάζει, ποιοι ωφελούνται

Ρυθμίσεις οφειλών
λόγω κοροναϊού

Τ

η διεύρυνση του καταλόγου των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών οι οποίοι θα
μπορούν να κάνουν χρήση των μέτρων αναστολής πληρωμής των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων αναμένεται να ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών
η κυβέρνηση.
Ο δεύτερος κύκλος δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις
εταιρείες περιοχών
στις οποίες η κυβέρνηση έχει επιβάλλει
10ήμερη αναστολή
λειτουργίας αλλά
και όσους επαγγελματίες έχουν
υποστεί κατακόρυφη μείωση των
εισπράξεών τους
εξαιτίας του φόβου
για εξάπλωση του
ιού.
"Οι όποιες αποφάσεις θα έχουν εθνικά και όχι τοπικά χαρακτηριστικά"
αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη επισημαίνοντας ότι οι
ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από το τέλος Μαρτίου.
Το βάρος πάντως από το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στο να υπάρξουν μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης.
Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα είναι σημαντικές
και ήδη διατυπώνονται προβλέψεις για απώλειες που θα
φτάσουν έως και το 1% του ΑΕΠ δηλαδή κοντά στα δύο δις.
ευρώ από το φετινό ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν
μετά το Eurogroup της επόμενης Δευτέρας και ανάλογα
με τις αποφάσεις που θα ισχύσουν για όλες τις χώρες της
Ευρωζώνης.
Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τώρα στην εξειδίκευση
των μέτρων που ανακοινώθηκαν αλλά και στον τρόπο με
τον οποίο θα εφαρμοστούν στην πράξη. Ουσιαστικά, το
τοπίο διαμορφώνεται ως εξής:
1. Ο ΦΠΑ που είναι πληρωτέος στο τέλος Μαρτίου (και
αφορά στις συναλλαγές του Φεβρουαρίου για τις εταιρείες
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) θα πληρωθεί στο τέλος
Ιουλίου μαζί με τον ΦΠΑ των συναλλαγών που αφορούν
στον μήνα Ιούνιο. Οι επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (και κανονικά πρέπει να πληρώσουν ΦΠΑ
για το πρώτο τρίμηνο στο τέλος Απριλίου) προς το παρόν

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας
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δεν έχουν κάποια
διευκόλυνση ακόμη
και αν δραστηριοποιούνται στους νομούς
στους οποίους έχουν
επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα της
κυβέρνησης.
2. Τον Ιούλιο μπορούν να πληρωθούν
όλες οι βεβαιωμένες
οφειλές καθώς και
οι δόσεις ρύθμισης
τ μηματι κ ής καταβολής που είναι
πληρωτέες μέχρι το
τέλος Μαρτίου. Η
παράταση, αφορά μόνο στις δόσεις του Μαρτίου και όχι
όλου του 4μηνου. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να πληρώσει
τη ρύθμιση του Μαρτίου τον Ιούλιο (καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τη δόση του Ιουλίου εφόσον υπάρχει) αλλά τις
ενδιάμεσες δόσεις (Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου) θα πρέπει
να τις πληρώνει κανονικά.
3. Τον Ιούνιο μπορούν να πληρωθούν οι ασφαλιστικές
εισφορές αλλά και οι δόσεις ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών που είναι πληρωτέες μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Και πάλι, το μέτρο αφορά προς το παρόν τις επιχειρήσεις
η οικονομική δραστηριότητα των οποίων διακόπηκε για
τουλάχιστον 10 ημέρες με κρατική εντολή.
Εκτός από τη διεύρυνση του καταλόγου των επιχειρήσεων
και των επαγγελματιών που θα τύχουν ανάλογης διευκόλυνσης, στο "μικροσκόπιο" θα βρεθούν και άλλες παρατάσεις
καθώς ανεξάρτητα από το αν μια επιχείρηση έχει διακόψει
τη λειτουργία της ή όχι, η αναστάτωση που έχει προκληθεί
στην αγορά είναι μεγάλη.
Ήδη οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ζητήσει από το υπουργείο
Εσωτερικών να ισχύσει για όλα τα ακίνητα η δυνατότητα
παράτασης στην προθεσμία δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέχρι το τέλος Ιουνίου και όχι να αφορά μόνο
στα ακίνητα που θα τακτοποιηθούν πολεοδομικά μετά το
τέλος Μαρτίου.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Επιτάσσονται κλίνες
στις ιδιωτικές κλινικές
λόγω κορωνοϊού
Το πιθανότερο είναι μέχρι την Παρασκευή
να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας που θα αφορά τον τρόπο
εφαρμογής του ΦΕΚ τεύχος Α Νούμερο
22 (δημοσιεύτηκε 25/2/2020) που ορίζει στο
άρθρο 4 την δυνατότητα επίταξης κλινών σε
ιδιωτικές κλινικές, καθώς και δέσμευσης
υλικών προς όφελος της Δημόσιας υγείας,
υπό την εξελισσόμενη απειλή του κορωνοϊού. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ αναφέρεται
και η χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτών
των μέτρων που είναι μέχρι και 25/6/2020.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
iatronet.gr, για το συγκεκριμένο θέμα
έχει οριστεί σήμερα συνάντηση μεταξύ
εκπροσώπων μονάδων από την ιδιωτική
δευτεροβάθμια περίθαλψη και παραγόντων
του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να
διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία. Παράγοντας από τον ιδιωτικό
κλάδο μας τόνισε ότι έχει ήδη αποφασιστεί η διάθεση κλινών από τις κλινικές σε
ασθενείς που σήμερα βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου αυτές να
διατεθούν αποκλειστικά σε ασθενείς που
νοσούν από τον κορωνοϊό, ώστε να μην
υπάρξει "ανάμειξη" ασθενών διαφορετικών
παθήσεων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο
σχεδιασμός όπως και έχει διατυπωθεί από
παράγοντες του Υπουργείου Υγείας είναι
κάποια δημόσια νοσοκομεία να νοσηλεύουν
μόνο ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό.
Ωστόσο, ενώ σύσσωμος ο κλάδος των ιδιωτικών κλινικών δηλώνει δίπλα στην κυβερνητική προσπάθεια επιβράδυνση των
κρουσμάτων με κοροναϊό είναι απαραίτητο
να διευκρινιστούν κάποια σημεία που θα
συμβάλλουν και στη συνολική διευκόλυνση
αυτού του έργου
-Ποια νοσοκομεία θα αδειάσουν;
-Με ποιο κριτήριο θα θα γίνονται οι μεταφορές των ασθενών (ανάλογα των παθήσεων;) Ασθενείς με ποιες παθήσεις θα
μεταφερθούν;
-Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των διακομιδών;
-Με ποιο τρόπο θα γίνει η τιμολόγηση και
ποιος θα πληρώνει τελικά τη νοσηλεία,
το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Υγείας ή ο ΕΟΠΥΥ;
-Θα δοθεί επιπλέον κονδύλι, καθώς θα
υπάρξει ποσό συμμετοχής του ασθενή που
θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική ;

