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Στην Ελλάδα οι πέντε τόνοι
χλωροκίνης από την Ινδία
Στην Έλλαδα βρίσκονται οι
πέντε τόνοι χλωροκίνης που
εξασφάλισε η ελληνική
κυβέρνηση από την Ινδία σε μια
προσπάθεια να δημιουργηθεί
στοκ των σκευασμάτων που δημιουργούνται
από την ουσία αυτή η οποία, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι
δίνουν ελπίδες για την βοήθεια των ασθενών με
τον ιό. Οι πέντε τόνοι της χλωροκίνης έφτασαν
με διαβαθμισμένη πτήση της Aegean και
σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.
gr - το οποίο και αποκάλυψε την σχετική κίνηση
του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ - έχουν
ήδη παραδοθεί σε ελληνικές φαρμακευτικές
εταιρείες για να προχωρήσουν στην παρασκευή
των σχετικών φαρμάκων ώστε να το έχουν στη
διάθεσή τους οι γιατροί που φροντίζουν τους
ασθενείς στα ελληνικά νοσοκομεία. Για την
ενέργεια αυτή των ελληνικών αρχών είχε
μιλήσει στις αρχές της εβδομάδας και ο
Σωτήρης Τσιόδρας απαντώντας μετά από
σχετική ερώτηση δημοσιογράφου «έχουμε
κάνει παραγγελία και έχουμε εξασφαλίσει στοκ
από το φάρμακο, ώστε να είναι διαθέσιμο στην
περίπτωση που το χρειαστούμε».

Προειδοποίηση από τον
ΟΗΕ για πιθανή παγκόσμια
έλλειψη τροφίμων
από τα έκτακτα μέτρα
Τα έκτακτα μέτρα πρόληψης και
προστασίας, που έχουν
επιβληθεί σε όλα τα κράτη για
την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού,
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές
ελλείψεις σε τρόφιμα σε όλο τον κόσμο,
σύμφωνα με το Επισιτιστικό Σώμα των
Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί οι φετινές σοδειές
να είναι πλούσιες και οι προοπτικές για βασικές
καλλιέργειες πολλά υποσχόμενες, ωστόσο, η
έλλειψη εργατών λόγω των περιοριστικών
μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών, καθώς
και οι πολιτικές προστατευτισμού (δασμοί και
απαγορεύσεις εξαγωγών) σημαίνουν ότι τις
επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να εμφανιστούν τα πρώτα προβλήματα, αναφέρει ο
Μάξιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος
του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του
ΟΗΕ.
«Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, είναι να
περιορίσουν οι κυβερνήσεις τη ροή τροφίμων.
Όλα τα μέτρα κατά του ελεύθερου εμπορίου θα
είναι αντιπαραγωγικά. Τώρα δεν είναι η ώρα για
περιορισμούς ή επιβολή εμπορικών εμποδίων.
Τώρα είναι η στιγμή να προστατεύσουμε τη ροή
τροφίμων στον κόσμο» ανέφερε ο κ. Τορέρο.

Covid-19

Ελληνικό

Σε αρκετές χώρες το ποσοστό των καταγεγραμμένων θανάτων από τον νέο κορωνοϊό
ανέρχεται σε άνω από 5% των επιβεβαιωμένων
θανάτων. Ωστόσο οι ειδικοί πιστεύουν ότι στην
πραγματικότητα το ποσοστό θνητότητας του
Covid19 είναι αρκετά χαμηλότερο.
➞ σελ. 2

Τέλη κυκλοφορίας

«Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση στο αίτημα
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. που αφορά στην κατεδάφιση κτισμάτων, εντός του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, απέστειλε το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά την
τηλεδιάσκεψή του στην υπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη.
σελ. 3

Ο κορωνοϊός επισπεύδει τη μετάβαση σχεδόν
όλων των συναλλαγών που έχουν οι φορολογούμενοι με την Εφορία στην ηλεκτρονική
εποχή. Έτσι, όταν περάσει αυτή η μπόρα οι
φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να
επισκέπτονται την Εφορία τους.

➞

➞ σελ. 8

Μαύρες προβλέψεις ΠΟΕ:

Η οικονομική κρίση λόγω κορωνοϊού,
χειρότερη από εκείνη του 2008

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου προβλέπει ότι η
οικονομική κάμψη και οι
απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού SARSCoV-2 θα είναι χειρότερη από την
ύφεση του 2008.
«Οι πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν
μια οικονομική κάμψη και απώλειες
θέσεων εργασίας χειρότερες από εκείνες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης πριν από δώδεκα χρόνια»,
ανέφερε ο γενικός διευθυντής του
Οργανισμού Ρομπέρτο Ασεβέδο, σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΠΟΕ.
Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη
διαθέσιμες συγκεκριμένες εκτιμήσεις,
αλλά οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι
θα υπάρξει «πολύ απότομη κάμψη
στο εμπόριο».
Ως και 25 εκατ. θέσεις εργασίας
μπορούν να χαθούν ως αποτέλεσμα
της πανδημίας του κορωνοϊού, ήταν
η δυσοίωνη πρόβλεψη έκθεσης του
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας
των Ηνωμένων Εθνών πριν από μια
εβδομάδα.
Άλλωστε και ο γενικός γραμματέας
του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκούρια υποστήριξε
τη Δευτέρα ότι το σοκ που θα υποστεί η οικονομία θα είναι μεγαλύτερο
από την οικονομική κρίση. Μιλώντας
στο BBC τόνισε ότι αποτελεί «ευσεβή
πόθο» να πιστεύει κανείς ότι οι χώρες
θα ανακάμψουν γρήγορα.
O ΟΟΣΑ έχει καλέσει τις κυβερνήσεις
να στηρίξουν τις οικονομίες και να δι-

ασφαλίσουν ταχύτητα στη διαδικασία
ελέγχων και θεραπείας του κορωνοϊού.
Συνεχίζοντας ο Γκουρία, τόνισε ότι η
πρόσφατη προειδοποίηση ότι η πανδημία θα μπορούσε να επιβραδύνει

στο 1,5% τους ρυθμούς παγκόσμιας
ανάπτυξης ήταν ήδη υπερβολικά αισιόδοξη.
Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανικός
οίκος αξιολόγησης Moody’s προει-

δοποίησε ότι οι οικονομίες των 20 πιο
ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών
(G20) στο σύνολό τους θα βρεθούν
σε ύφεση φέτος, λόγω της πανδημίας
που προκαλεί ο κορωνοϊός.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Στο τραπέζι η αναστολή
εξόφλησης επιταγών

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση
μέτρων για την αναστολή εξόφλησης
επιταγών οι οποίες θα έπρεπε να καλυφθούν την τρέχουσα περίοδο.
Το υπουργείο Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει βάλει το θέμα στο τραπέζι
αναστολή πληρωμών «για ικανό χρονικό
διάστημα», όσο χρειάζεται δηλαδή,
προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες
διευκολύνσεις χωρίς όμως να προκληθεί
περαιτέρω ζημιά στην οικονομία.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το
«ικανό χρονικό διάστημα» θα είναι
μικρότερο από τρεις μήνες, περιθώριο
το οποίο θα επανεξετάζεται σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο μέτωπο του
κορωνοϊού.
Οι τράπεζες από την πλευρά τους σχεδιάζουν ένα «ειδικό τραπεζικό προϊόν»
ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι κρίκοι
στην αλυσίδα των οφειλών στην αγορά
λαμβάνοντας υπόψη από τον πρώτο
οφειλέτη έως τον τελευταίο αποδέκτη
των εν αναστολή επιταγών.
Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο
σχεδιάζει το «πακέτο της επόμενης
ημέρας» με μέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας όταν ο εφιάλτης του κορωνοϊού
περάσει…
Το βάρος των προτάσεων πέφτει σε
μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν την τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη
συνέχιση της επιχειρηματικότητας, με
τα λεγόμενα «λεφτά από το ελικόπτερο» να βρίσκονται επίσης στο τραπέζι
υπό τη διάσταση χορήγησης μετρητών,
όπως θα γίνει άμεσα, για παράδειγμα,
με την χορήγηση κρατικών δανείων σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» έχει ήδη ανακοινωθεί από το
οικονομικό επιτελείο με τον υφυπουργό
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη να
κάνει περιγράφει ένα σχήμα δανείων με
περίοδο χάριτος, πολύ χαμηλά επιτόκια
και επιστροφή του κεφαλαίου συνολικά
ή εν μέρει σε βάθος χρόνου…
Οι μειώσεις φόρων στην παρούσα φάση
περνούν σε δεύτερη μοίρα.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε χθες πως με
τα νεότερα δεδομένα αναμένεται η
ελληνική οικονομία να περάσει σε
ύφεση το 2020 αλλά σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου
αλλά και αναλυτών, μετά τη βουτιά θα
έρθει εκρηκτική ανάκαμψη. Υπό την
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα δραστικής χρηματοδότησης
του σχεδίου δυναμικής επανεκκίνησης.
Ενδεικτικές είναι οι εκτιμήσεις της JP
Morgan για ύφεση 5,3% στην ελληνική
οικονομία φέτος με rebound επέκτασης
πάνω από 6% το 2021.
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Ποια είναι τελικά
τα πραγματικά ποσοστά
θνητότητας από τον Covid-19;

Σ

ε αρκετές χώρες το ποσοστό των καταγεγραμμένων θανάτων από τον νέο κορωνοϊό
ανέρχεται σε άνω από 5% των επιβεβαιωμένων θανάτων. Ωστόσο οι ειδικοί πιστεύουν
ότι στην πραγματικότητα το ποσοστό θνητότητας του Covid19 είναι αρκετά χαμηλότερο, καθώς ένας μεγάλος αριθμός ασθενών χωρίς συμπτώματα ή με πολύ ήπια συμπτώματα
δεν καταγράφεται ποτέ.
Οι επιστημονικοί σύμβουλοι
της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για παράδειγμα
πιστεύουν ότι οι πιθανότητες
θανάτου από μόλυνση από κορωνοϊό κυμαίνονται μεταξύ 0,5%
και 1%.
Κάθε χώρα έχει τον δικό της
τρόπο να αποφασίσει ποιος θα
κάνει το ειδικό τεστ, οπότε η
σύγκριση των αριθμών των περιπτώσεων ή των εμφανών
ποσοστών θνητότητας μεταξύ των χωρών μπορεί επίσης
να είναι παραπλανητική. Τα ποσοστά θανάτου εξαρτώνται
επίσης από μια σειρά παραγόντων όπως η ηλικία και η
γενική κατάσταση της υγείας ή οι δυνατότητες πρόσβασης
σε περίθαλψη.
Οι τρέχουσες εκτιμήσεις από το Imperial College London
είναι ότι το ποσοστό θνητότητας είναι σχεδόν 10 φορές
υψηλότερο από το μέσο όρο για εκείνους άνω των 80 ετών
και πολύ χαμηλότερο για όσους είναι κάτω των 40 ετών.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι είναι άτρωτοι. Μπορούν να
καταλήξουν στο νοσοκομείο με βαρύτατα συμπτώματα για
μεγάλο διάστημα. Δεν είναι μόνο η ηλικία που καθορίζει
τον κίνδυνο λοιμώξεων. Στην πρώτη μεγάλη ανάλυση
περισσότερων από 44.000 περιπτώσεων από την Κίνα, οι

E-mail: iho@otenet.gr

θάνατοι ήταν τουλάχιστον πέντε
φορές πιο συχνοί μεταξύ των
επιβεβαιωμένων περιπτώσεων
με διαβήτη, υψηλή αρτηριακή
πίεση ή προβλήματα καρδιάς ή
αναπνοής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους και δεν έχουμε ακόμα μια
πλήρη εικόνα του κινδύνου για
κάθε τύπο προσώπου σε κάθε τοποθεσία. Και παρόλο
που τα πρότυπα των ποσοστών θνητότητας μεταξύ επιβεβαιωμένων περιπτώσεων μπορούν να μας πουν ποιος
κινδυνεύει περισσότερο, δεν μπορούν να μας πουν για τον
ακριβή κίνδυνο σε οποιαδήποτε ομάδα του πληθυσμού.
Οι χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές δοκιμές για τον ιό,
έχουν διαφορετική ικανότητα ελέγχων και διαφορετικούς
κανόνες για το ποιος θα κάνει το τεστ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδιάζει να αυξήσει αρχικά τα
τεστ σε 10.000 την ημέρα, με στόχο να φτάσει τις 25.000
την ημέρα εντός τεσσάρων εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή
περιορίζει τον έλεγχο κυρίως σε άτομα στα νοσοκομεία.
Η Γερμανία στοχεύει επίσης στο να πραγματοποιεί περισσότερους απο 20.000 ελέγχους την ημέρα.

Ο Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει την ελληνοαμερικανική κοινότητα εν όψει εκλογών
Να ενώσει την ελληνοαμερικανική κοινότητα γύρω από την προεκλογική του
εκστρατεία επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήμερα της εθνικής επετείου, παρουσίασε μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ελληνικές Φωνές για τον Τραμπ» (Greek Voices
for Trump), όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να δημιουργηθεί
ένας συνασπισμός που θα ενδυναμώσει και θα ενώσει την ελληνοαμερικανική
κοινότητα γύρω από την επανεκλογή του προέδρου Τραμπ.
Την ευθύνη του νέου εγχειρήματος φέρει ο ομογενής επιχειρηματίας Χρήστος
Μαραφάτσος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μαραφάσος σημείωσε ότι για
πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ μια προεκλογική εκστρατεία προσφέρει μια
τέτοια δυνατότητα εκπροσώπησης στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.
«Αυτή είναι η πρώτη φορά που οποιαδήποτε προεδρική εκστρατεία των ΗΠΑ
παρέχει μια πλατφόρμα για να εκπροσωπήσει και να προβάλλει την μεγάλη μας
ελληνοαμερικανική κοινότητα. Οι «Ελληνικές Φωνές για τον Τραμπ» είναι μέρος
της ιστορίας, θα είναι μια τεράστια επιτυχία και είμαι υπερήφανος που είμαι μέρος
αυτής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

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

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Αναρτήθηκε
η νέα βεβαίωση
μετακίνησης για τη σίτιση
αδέσποτων ζώων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) το έντυπο
της βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση
αδέσποτων ζώων.
Στη βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρωθεί το
σημείο που βρίσκονται τα αδέσποτα, οι ημέρες και οι ώρες της σίτισης, ενώ η διάρκεια
της μετακίνησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τις τρεις ώρες.
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, όσοι φροντίζουν αδέσποτα ζώα εκτός
του δήμου μόνιμης κατοικίας τους θα πρέπει
να απευθυνθούν σε φιλοζωικές οργανώσεις
ή και μεμονωμένα άτομα μονίμους κατοίκους του δήμου που βρίσκονται τα ζώα για
να αναλάβουν εκείνοι τη σίτιση τους μέχρι
την άρση περιορισμού της κυκλοφορίας.
Για όσους φροντίζουν αδέσποτα στην περιοχή
τους η ΓΓΠΠ είχε έρθει σε επικοινωνία με
την ΚΕΔΕ, ώστε να υπάρχει μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ η δυνατότητα έκδοσης
βεβαίωσης μετακίνησης κατά το πρότυπο
της βεβαίωσης εργοδότη τύπου Α για όσους
έχουν αναλάβει τη σίτιση αδέσποτων ζώων.
Υπεύθυνο γραφείο για την πιστοποίηση της
θα είναι το αρμόδιο για την διαχείριση των
σχετικών θεμάτων του κάθε δήμου. Για την
έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται αναφορά
του σημείου που βρίσκονται τα ζώα, οι ημέρες
και η ώρα ταΐσματος, η διάρκεια του οποίου
δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες.
Όπως διευκρίνισε επίσης ο κ. Χαρδαλιάς
η βεβαίωση Β1 περί επισκέψεως σε γιατρό
ισχύει και για την επίσκεψη σε κτηνίατρο.

Με νέο ωράριο τα σούπερ μάρκετ
Με νέο ωράριο θα λειτουργούν από σήμερα οι αλυσίδες και τα καταστήματα
σούπερ μάρκετ, όπως είχε εξαγγείλλει, την Τρίτη, ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.
Βάσει των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν για το καθεστώς απαγόρευσης
κυκλοφορίας, από σήμερα, Πέμπτη, μέχρι και το Σάββατο 25 Απριλίου, τα
σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν ως εξής:
Καθημερινές: 7.00π.μ. με 09.00μμ
Σάββατο: 7.00π.μ. με 08.00μμ
Κυριακή: Κλειστά
Η αιτία για την αλλαγή στο ωράριο των σούπερ μάρκετ είναι η ομαλοποίηση
της καταναλωτικής κίνησης και η μειωμένη -σχετικά με τις πρώτες ημέρες της
μεγάλης ανησυχίας- προσέλευση. Σε ό,τι αφορά τις Κυριακές διαδραμάτισε
ρόλο -πέραν της μειωμένης προσέλευσης- το ζήτημα της επαρκούς ανάπαυσης
των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ.
Υπενθυμίζεται ότι για τα σούπερ μάρκετ ισχύουν οι κανόνες της ελεγχόμενης
εισόδου με ειδική κάρτα (συγκεκριμένος αριθμός πελατών, ανά τ.μ. καταστήματος) καθώς και οι αποστάσεις των 2, περίπου, μέτρων στις ουρές που
σχηματίζονται στα ταμεία -καθώς και στα κρεοπωλεία, τη μαναβική κ.λπ.
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Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος:
Νέα κομπίνα μέσω μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
Προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω παραβίασης λογαριασμών ιστοσελίδας κοινωνικής
δικτύωσης είναι σε εξέλιξη και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΔΗΕ) εφιστά
την προσοχή των πολιτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΔΔΗΕ, άγνωστοι δράστες επιχειρούν να αποκτήσουν μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και να
εξαπατήσουν τα θύματά τους με την εξής
μεθοδολογία: Αρχικά, οι δράστες αποστέλλουν μηνύματα στην εφαρμογή ανταλλαγής
μηνυμάτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης,
τα οποία εμπεριέχουν συνδέσμους (links) που
οδηγούν σε ιστοσελίδες στις οποίες πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία εισόδου του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης (Phishing pages)
ή αφορούν υποτιθέμενους διαγωνισμούς, με
κακόβουλο περιεχόμενο που τους επιτρέπει να
αποκτήσουν πρόσβαση τόσο στους λογαριασμούς που δεν είναι ασφαλισμένοι με έλεγχο
ταυτότητας δύο παραγόντων, όσο και σε άλλες
εφαρμογές της συσκευής που σχετίζονται με
οικονομικές συναλλαγές.
Στη συνέχεια, εφόσον ο κάτοχος του λογαριασμού συμπληρώσει τα στοιχεία εισόδου, οι
δράστες υποκλέπτουν τα στοιχεία ταυτοποίησης (username & password) και εισέρχονται
στον λογαριασμό του. Έτσι, αποκτούν πρόσβαση στις επαφές του, στις οποίες αποστέλλουν
μηνύματα μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής
μηνυμάτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης,
ζητώντας χρηματική βοήθεια με το πρόσχημα
της απώλειας πορτοφολιού, εγγράφων ή λόγω
άμεσης ανάγκης που έχουν περιέλθει, υποσχόμενοι ότι θα τα επιστρέψουν το συντομότερο
δυνατό.
Σημειώνεται, ότι οι δράστες ζητούν από τα
θύματά τους να τους αποσταλούν τα χρήματα
είτε μέσω της υπηρεσίας άμεσης αποστολής
χρημάτων και ανάληψης από ΑΤΜ τραπεζικού
ιδρύματος, όπου απαιτείται μόνο η αποστολή
ενός κωδικού μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, είτε με την γνωστοποίηση των στοιχείων
πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας ή των στοιχείων
εισόδου ηλεκτρονικών πορτοφολιών.
Η ΔΔΗΕ συμβουλεύει τους πολίτες:
-Να μην ανοίγουν συνδέσμους ή ύποπτα
επισυναπτόμενα αρχεία τα οποία αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την
προηγούμενη εξακρίβωση του αποστολέα του
μηνύματος.
-Οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης καθώς
και οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που συνδέονται με αυτούς, να ασφαλίζονται με
έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, έτσι ώστε
και σε περίπτωση που εισάγουν τα στοιχεία
εισόδου των λογαριασμών τους σε παραπλανητικές ιστοσελίδες (Phishing pages) να μην καταστεί δυνατή η είσοδος στους λογαριασμούς
τους από τους δράστες.
-Να αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς
κάθε φορά μετά τη περιήγηση και αν αυτό
είναι δυνατό να μην απομνημονεύονται από
τα λειτουργικά συστήματα τα διαπιστευτήρια
εισόδου σε αυτούς.
-Σε περίπτωση παραβίασης λογαριασμού και
ανάκτησης αυτού, να ειδοποιούνται άμεσα οι
επαφές του θύματος για το περιστατικό για τη
μη αποστολή των χρημάτων με οποιοδήποτε
τρόπο.

Πράσινο φως έδωσε
το ΚΑΣ στην κατεδάφιση
κτισμάτων στο Ελληνικό
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

6°C - 14°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6°C - 10°C

ΠΑΤΡΑ

7°C - 15°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10°C - 17°C

ΛΑΡΙΣΑ

4°C - 11°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση:
Διπλά προσεκτικοί
πρέπει να είναι
όσοι παίρνουν
αυτά τα φάρμακα

«Ο

μόφωνα θετική γνωμοδότηση στο αίτημα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. που αφορά
στην κατεδάφιση κτισμάτων, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
- Αγίου Κοσμά, απέστειλε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά την
τηλεδιάσκεψή του στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη», ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ.
Εξαιρούνται όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, τα προβλεπόμενα από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα διατηρητέα
ή διατηρούμενα κτήρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το
ίδιο θέμα θα εισαχθεί προς συζήτηση και στο Κεντρικό
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων την Πέμπτη 2 Απριλίου
2020.
Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ, «η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου χωροθετείται ανάμεσα στον Υμηττό
και στον Σαρωνικό κόλπο και στην έκταση αυτή έχουν
καταγραφεί 958 κτιριακοί όγκοι, που συγκροτούν 450 κτήρια, εγκαταστάσεις, συνοδές υποστηρικτικές υποδομές,
καθώς και κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο τους».
«Στη συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνεται, στα ΒΑ ένα
τμήμα του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού
χώρου της περιοχής Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπως και ο κηρυγμένος και οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος Αγίου Κοσμά, στο ΒΔ τμήμα. Στο ακρωτήρι
του Αγίου Κοσμά έχει ανασκαφεί προϊστορικός οικισμός
και νεκροταφεία. Επίσης βρίσκεται ο μεταβυζαντινός
Ι.Ν. των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ενώ σε απόσταση
500 μ., στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας, ΒΑ της
χερσονήσου του Αγίου Κοσμά, βρίσκεται αρχαίο οικοδόμημα και τμήμα αρχαίου δρόμου», συμπληρώνει η
ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
«Με το άρθρο 67 του ν. 4663/2020 "Ρυθμίσεις για τα
Υφιστάμενα Κτίσματα και τις Εγκαταστάσεις εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά",
ορίστηκαν ως νομίμως υφιστάμενες όλες οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις (κτήρια, κατασκευές). Οι διαπιστωτικές
πράξεις επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης για όλα τα
κτήρια, με εξαίρεση τα διατηρητέα ή τα διατηρούμενα»,
διευκρινίζει η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, τα διατηρητέα ή διατηρούμενα

(σύμφωνα με προβλεπόμενα στον χάρτη που δημοσιεύτηκε με το ΠΔ/1.3.2018) είναι τα ακόλουθα:
1. Τα διατηρητέα Υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας Α,
Β, Γ (ΦΕΚ ΑΑΠ 400/2009)
2. Το διατηρητέο Κτίριο του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών (ΦΕΚ Β 351/2006)
3. Το διατηρητέο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα) (ΦΕΚ
ΑΑΠ 307/2016)
4. Οι εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ
5. Οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας
6. Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μετρό Αργυρούπολης
7. Το Κέντρο Διανομής Ελληνικού (ΔΕΗΔΕΗ +15,38%)
8. Τα κτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων (τμήμα,
Baseball I, Κανόε Καγιάκ)
9. Τα κτήρια της ΥΠΑ - Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας Αθηνών
10.Οι εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ
11. Τα κτήρια της ΕΜΥ
12. Τα τρία διατηρητέα κτήρια επί της οδού 3ης στο κάτω
Ελληνικό
13. Το κτήριο επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου
και 27ης (πρώην ΛΕΚ)
«Τα υπόλοιπα (περί τους 900 κτιριακούς όγκους) θα
αποξηλωθούν και θα κατεδαφιστούν. Σημειώνεται ότι
149 κτιριακοί όγκοι και κατασκευές διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βρίσκονται εντός των κηρυγμένων
αρχαιολογικών χώρων ή εντός των ζωνών/ακτίνας προστασίας υφιστάμενων μνημείων», τονίζει το ΥΠΠΟΑ
στην ανακοίνωσή του. Επιπλέον, αναφέρονται και οι όροι
της γνωμοδότησης των μελών του ΚΑΣ, που τάχθηκαν
ομόφωνα θετικά υπέρ του υποβληθέντος σχεδίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Η χορήγηση κορτικοειδών από
του στόματος σε ασθενείς με
χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα
μπορεί σωρευτικά να σχετίζεται με υπέρταση για όσους τα
παίρνουν τακτικά, διαπίστωσε
νέα έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιεύεται
στο περιοδικό CMAJ (Canadian
Medical Association Journal)
Η υπέρταση ή η υψηλή αρτηριακή πίεση επηρεάζει έναν στους
πέντε ενήλικες σε όλο τον κόσμο και μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία. Προηγούμενες μελέτες
έχουν αναφέρει συσχέτιση μεταξύ της πάθησης και κορτικοειδών που λαμβάνονται από το
στόμα παρόλο που τα στοιχεία
δεν κατέληξαν σε αποδείξεις.
Η εν λόγω μελέτη περιελάμβανε περισσότερους από 71.000
ασθενείς στην Αγγλία και εξέτασε τη σχέση μεταξύ δόσεων γλυκοκορτικοειδών από το στόμα
και υπέρτασης, σε ασθενείς με
χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες (μεταξύ 1998 και 2017). Οι πιο
κοινές υποκείμενες ασθένειες
ήταν η φλεγμονώδης νόσος του
εντέρου (35%) και η ρευματοειδής αρθρίτιδα (28%). Αυτό,
λοιπόν, που βρήκαν είναι ότι
όταν οι ασθενείς έφταναν σε
υψηλές σωρευτικά δόσεις, τα
ποσοστά υπέρτασης αυξάνονταν
αναλογικά.
Οι συγγραφείς της μελέτης συστήνουν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να παρακολουθούν στενά την αρτηριακή πίεση
σε ασθενείς που λαμβάνουν συστηματικά από του στόματος
κορτικοειδή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Επιταγές 1.200
δολαρίων μοιράζουν
οι ΗΠΑ στους πολίτες
Ένα πακέτο μαμούθ αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνήθηκε
στη Γερουσία και μετά την αναμενόμενη έγκριση και από την Βουλή των
Αντιπροσώπων θα πάει στον Λευκό
Οίκο για να πάρει την υπογραφή του
Ντόναλντ Τραμπ. Η είδηση από μόνη
της αρκούσε για στείλει στα ύψη χθες
στην Wall Street που προσβλέπει σε
στήριξη της δοκιμαζόμενης παγκόσμιας οικονομίας.
Το σχέδιο, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περίπου 500 δισ. δολάρια για την
εγγύηση δανείων και βοήθεια προς
τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων
50 δισ. δολαρίων για τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας. Υπάρχουν
πάνω από 350 δισ. δολάρια που θα
διοχετευτούν σε μικρές επιχειρήσεις. Συνολικά 150 δισ. δολάρια θα
ενισχύσουν τα νοσοκομεία και άλλους
παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών με
εξοπλισμό και προμήθειες.
Για τους πολίτες το πακέτο περιλαμβάνει άμεσες πληρωμές σε χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα. Θα δοθούν
1.200 δολάρια σε κάθε ενήλικο που
καλύπτει τα κριτήρια και επιπλέον 500 δολάρια για κάθε παιδί. Η
ασφάλιση ανέργων θα επεκταθεί
στους τέσσερις μήνες, οι παροχές
θα αυξηθούν κατά 600 δολάρια την
εβδομάδα και η επιλεξιμότητα θα
διευρυνθεί για να καλυφθούν περισσότεροι εργαζόμενοι.
Οι Δημοκρατικοί απαίτησαν και κέρδισαν μια σειρά περιορισμών για τις
επιχειρήσεις που θα στηριχθούν από
δάνεια ή επενδύσεις του υπουργείου
Οικονομικών, όπως και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης
του ποιος λαμβάνει χρήματα. Οσες
εταιρείες λάβουν κρατικό δάνειο
θα απαγορεύεται να προχωρήσουν
σε επαναγορές μετοχών κατά τη
διάρκεια του συν ένα ακόμα έτος. Θα
πρέπει να περιορίσουν τα μπόνους
των στελεχών και να λάβουν μέτρα
για την προστασία των εργαζομένων.
Το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει
να αποκαλύπτει τους όρους με τους
οποίους δανειοδοτεί, ενώ ένας Επιθεωρητής θα επιβλέπει το πρόγραμμα.
Αξιοσημείωτο, το ότι οι Δημοκρατικοί πέτυχαν συγκεκριμένο όρο που
απαγορεύει τη στήριξη οποιασδήποτε
εταιρείας ανήκει στον Ντ. Τραμπ ή
μέλος της οικογένειάς του. Μπλόκο
υπάρχει επίσης για τις επιχειρήσεις
που ελέγχουν μέλη του Κογκρέσου,
υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και ο αντιπρόεδρος
Μ. Πενς. Το μέγεθος που πακέτου,
σχολιάζει το Bloomberg είναι πρωτοφανές. Αξιοσημείωτο ότι ο πρόεδρος
Ομπάμα το 2008 είχε περάσει μέτρα
ύψους 800 δισ. δολαρίων για να
αντιμετωπίσει την τότε χρηματοπιστωτική κρίση. Σε συνδυασμό με την
παρέμβαση της FED, η προτεινόμενη
νομοθεσία αντιστοιχεί σε τόνωση
ύψους 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον σύμβουλο του
Λευκού Οίκου για οικονομικά θέματα,
Larry Kudlow, ή 30% του ΑΕΠ.

Τα χρέη πρέπει να συνδέονται με όρους

Η Μέρκελ αντιστέκεται
στα ευρωομόλογα
Σ

ταθερά επιφυλακτική παραμένει η θέση της γερμανικής κυβέρνησης σε σχέση με το
ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων, όπως ζητούν ήδη αρκετές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης.

Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα,
οι ηγέτες 9 κρατών της ΕΕ,
μεταξύ αυτών και ο Έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσαν σήμερα
την Ένωση να δημιουργήσει
ομόλογα-corona, προκειμένου να διαθέσει σημαντικά
κονδύλια μπροστά στην υγειονομική κρίση, σε μια επιστολή
που απέστειλαν σήμερα στον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Αντιθέτως, το Βερολίνο παραπέμπει στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας. Για την Γερμανία είναι σημαντικό η ανάληψη χρεών να συνδέεται με όρους, δήλωσε
σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ
και πρόσθεσε: «Στη θέση της γερμανικής κυβέρνησης,
της Καγκελαρίου, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακόμη και σε
περιόδους κρίσης είναι απαραίτητο εγγύηση και έλεγχος
να παραμένουν σε ένα χέρι».
Ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το Βερολίνο προκρίνει την βοήθεια από τον ΕΜΣ. «Ευτυχώς
βρισκόμαστε σήμερα σε καλύτερη θέση από ό,τι στην
προηγούμενη κρίση, διότι υπάρχει ο ισχυρός ΕΜΣ. Και

εάν είναι απαραίτητο, είμαστε
πεπεισμένοι ότι αυτός ο ΕΜΣ
έχει και στα υπάρχοντα εργαλεία τους πόρους, οι οποίοι
θα είναι διαθέσιμοι για να
δράσει», τόνισε.
Ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ χαρακτήρισε
«συζήτηση - φάντασμα» την
σχετική με «κορονο-ομόλογα», η οποία άνοιξε με πρωτοβουλία της ιταλικής κυβέρνησης. Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, ο
εκπρόσωπος Ντένις Κόλμπεργκ δήλωσε ότι ο ΕΜΣ είναι
«ένα αποτελεσματικό, λειτουργικό και δοκιμασμένο όργανο», το οποίο μπορεί να αποδώσει δυναμικά και γρήγορα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα το
εργαλείο της προληπτικής γραμμής πίστωσης, ενώ κατά
την τελευταία τηλεδιάσκεψη του Eurogroup δεν ελήφθη
κάποια απόφαση σχετικά με άλλα εργαλεία. « Έχουμε ήδη
λάβει αρκετά μέτρα και βρισκόμαστε τώρα σε συνομιλίες
για το τι πρέπει να γίνει στην συνέχεια με αυτό το τεράστιο
πακέτο το οποίο ήδη τροφοδοτείται, σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε ο κ. Κόλμπεργκ.

Ντράγκι: Είμαστε σε πόλεμο, να διαγραφούν ιδιωτικά χρέη
Η πανδημία είναι μια ανθρώπινη τραγωδία με δυνητικά βιβλικές διαστάσεις, τονίζει ο Μάριο Ντράγκι σε άρθρο του
στους Financial Times, στο οποίο ξεκαθαρίζει ότι είναι αναπόφευκτη μια μεγάλη ύφεση και ζητά άμεση δράση
από τις κυβερνήσεις για να αποφύγουμε τη μετατροπή της σε βαθιά ύφεση (depression), που θα προκληθεί από
μια πληθώρα πτωχεύσεων.
«Είναι ήδη ξεκάθαρο ότι η απάντηση πρέπει να εμπεριέχει σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους. Η απώλεια
εισοδήματος στον ιδιωτικό τομέα και όποιο χρέος εκδοθεί για να καλύψει το κενό πρέπει εντέλει να απορροφηθεί,
εν συνόλο ή εν μέρει, από τον κρατικό ισολογισμό. Τα πολύ υψηλότερα επίπεδα κρατικού χρέους θα γίνουν ένα
μόνιμο στοιχείο στις οικονομίες μας και θα συνοδευτούν από ακύρωση ιδιωτικού χρέους», γράφει ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ.
«Είναι ο σωστός ρόλος ενός κράτους να αναπτύσσει τον ισολογισμό του για να προστατεύσει τους πολίτες και την
οικονομία από σοκ για τα οποία ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι υπεύθυνος και δεν μπορεί να απορροφήσει. Τα κράτη
πάντα το έκαναν αυτό όταν προέκυπταν εθνικές έκτακτες ανάγκες. Οι πόλεμοι, το πιο σχετικό προηγούμενο, χρηματοδοτήθηκαν από δημόσιο χρέος».
«Η βασική ερώτηση δεν είναι το εάν, αλλά το πώς τα κράτη πρέπει να χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο τους ισολογισμούς τους. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί βασικό εισόδημα για αυτούς που χάνουν τη δουλειά
τους. Πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από το να χάνουν τη δουλειά τους. Αν δεν το καταφέρουμε,
θα βγούμε από αυτή την κρίση με μόνιμα χαμηλότερη απασχόληση και παραγωγική ικανότητα, καθώς οι οικογένειες και οι εταιρείες θα παλεύουν να διορθώσουν τους ισολογισμούς τους και να ξαναχτίσουν καθαρό ενεργητικό».
Επιδόματα εργασίας και ανεργίας και η αναστολή πληρωμής φόρων είναι σημαντικά βήματα που ήδη λανσάρισαν
πολλές κυβερνήσεις. Η προστασία της απασχόλησης και της παραγωγικής ικανότητας, όμως, σε καιρούς δραματικής
πτώσης εισοδήματος, απαιτεί άμεση στήριξη ρευστότητας.
Είναι σημαντικό, συνεχίζει, να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα όλων των εταιρειών κατά τη διάρκεια της κρίσης,
ανεξάρτητα από το εάν είναι μεγάλες ή μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις ή ακόμα και επαγγελματίες. Αρκετές κυβερνήσεις ήδη λανσάρισαν ευπρόσδεκτα μέτρα παροχής ρευστότητας. Χρειάζεται όμως μια πιο συνολική προσέγγιση.
Ο μόνος αποδοτικός τρόπος να φτάσει κάποιος σε κάθε γωνιά της οικονομίας είναι να κινητοποιήσει πλήρως το
σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος: αγορές ομολόγων, κυρίως για μεγάλες εταιρείες, τραπεζικά συστήματα
και σε κάποιες χώρες ακόμα και το ταχυδρομικό σύστημα. Και πρέπει να γίνει άμεσα, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ειδικότερα οι τράπεζες επεκτείνονται σε όλη την οικονομία και μπορούν να δημιουργήσουν χρήμα άμεσα,
επιτρέποντας τις υπεραναλύψεις και ανοίγοντας πιστωτικές γραμμές.
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Εννέα ηγέτες της Ε.Ε.
ζητούν έκδοση
ομολόγων
για τον κορωνοϊό

Έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει κορωνο-ομόλογα, προκειμένου
να διαθέσει σημαντικά κονδύλια μπροστά
στην υγειονομική κρίση, απηύθυναν σήμερα οι ηγέτες εννέα κρατών-μελών, μεταξύ
των οποίων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Πρέπει να εργαστούμε σε έναν κοινό χρεωστικό τίτλο που θα εκδοθεί από κάποιον
ευρωπαϊκό θεσμό προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα στην αγορά (...) προς
όφελος όλων των Κρατών μελών (...) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που
θα προκληθούν από τον κορωνοϊό» επισημαίνεται στην επιστολή προς τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ
με ημερομηνία 25 Μαρτίου.
«Αυτός ο κοινός χρεωστικός τίτλος θα πρέπει
να είναι επαρκούς μεγέθους και διάρκειας
προκειμένου να είναι πλήρως αποτελεσματικός και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης τώρα ή στο μέλλον» επισημαίνεται στην επιστολή προς τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Την επιστολή υπογράφουν, πέραν του Πρωθυπουργού, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβενίας,
του Βελγίου και καλούν την Ένωση να «εξερευνήσει άλλα εργαλεία όπως συγκεκριμένη
χρηματοδότηση δαπανών που συνδέονται με
τον κορωνοϊό στον προϋπολογισμό της ΕΕ»
για το 2020 και το 2021.

Φινλανδία: Σε καραντίνα
μπαίνει το Ελσίνκι

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας ανακοίνωσε
απόψε ότι θέτει σε καραντίνα το Ελσίνκι και
τα περίχωρά του, τη μεγαλύτερη εστία του
νέου κορονοϊού στη χώρα.
Από την Παρασκευή και μέχρι τις 19 Απριλίου θα απαγορευτεί σε όλους η είσοδος και
η έξοδος από τη πρωτεύουσα, ανέφερε η
Σάνα Μάριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. « Όλοι όμως έχουν το δικαίωμα να
επιστρέψουν στα σπίτια τους», διευκρίνισε.
Στη ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, την
επαρχία Ουουσίμαα, κατοικούν 1,7 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το ένα τρίτο του πληθυσμού
της χώρας. Στην επαρχία αυτή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 500 κρούσματα της
επιδημίας Covid-19. Συνολικά στη Φινλανδία
υπάρχουν 880 επιβεβαιωμένα κρούσματα,
όμως εξετάζονται μόνο οι ομάδες υψηλού
κινδύνου. Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι έως
και 30 φορές μεγαλύτερος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Γαλλία: Ο Μακρόν
ρίχνει τις ένοπλες
δυνάμεις στη μάχη
κατά του κορωνοϊού
Την έναρξη της επιχείρησης
Resilience (Ανθεκτικότητα), η οποία
προβλέπει την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων για να βοηθήσουν τον
πληθυσμό να αντιμετωπίσει την κρίση
του Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν,
καθώς τις τελευταίες 24 ώρες η χώρα
μετρά 231 νεκρούς, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φθάνει πλέον
τους 1.331.
Η επιχείρηση Resilience «θα είναι
αποκλειστικά αφιερωμένη στην
παροχή βοήθειας και υποστήριξης
στον πληθυσμό και στις δημόσιες
υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν την
επιδημία», τόσο στη μητροπολιτική
Γαλλία όσο και στα υπερπόντια εδάφη, τόνισε ο Μακρόν.
Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, το
αμφίβιο ελικοπτεροφόρο Mistral θα
αναπτυχθεί αμέσως στον νότιο Ινδικό
Ωκεανό ενώ στις αρχές Απριλίου το
ελικοπτεροφόρο Dixmude θα φτάσει
στις Αντίλλες, στην περιοχή της Γουϊάνας, για να παράσχει στήριξη στα
υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας.
«Η ενότητα και το θάρρος θα μας
επιτρέψουν να νικήσουμε, είμαστε
ακόμη στην αρχή, αλλά αντέχουμε»,
τόνισε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας
πολλές φορές ότι «είμαστε σε πόλεμο». Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε
νωρίτερα σήμερα ένα στρατιωτικό
νοσοκομείο εκστρατείας που στήθηκε
μέσα σε λίγες ημέρες στη Μιλούζ καθώς τα νοσοκομεία της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής της έχουν φτάσει
στα όριά τους.
Ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι αφού
περάσει η κρίση θα εφαρμοστεί ένα
«σχέδιο μαζικών επενδύσεων» για τα
νοσοκομεία. Επίσης, θα συγκαλέσει
την Παρασκευή μια σύσκεψη με τα
συνδικάτα των εργαζομένων και των
εργοδοτών «για να προστατεύσουμε
καλύτερα την εργασία», όπως είπε.
Στον απολογισμό των νεκρών περιλαμβάνονται μόνο οι ασθενείς που
πεθαίνουν στα νοσοκομεία, αλλά οι
αρχές διαβεβαιώνουν ότι σύντομα
θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν
και στοιχεία από θανάτους σε οίκους
ευγηρίας, κάτι που σημαίνει ότι οι
αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν.
Ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας
Ζερόμο Σαλμόν πρόσθεσε ότι τα
κρούσματα αυξήθηκαν στα 25.233,
δηλαδή κατά 13% μέσα σε μία ημέρα.
Από τους ασθενείς, οι 2.827 είναι σε
σοβαρή κατάσταση και χρειάζονται
μηχανική υποστήριξη. «Ο κατ' οίκον
περιορισμός θα διαρκέσει για όσο
διάστημα χρειαστεί. Θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες με ποιον
τρόπο σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε
τις συστάσεις του επιστημονικού
συμβουλίου», το οποίο προτείνει την
παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μέχρι τις 28 Απριλίου, δήλωσε
νωρίτερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σιμπέτ Ντιαγιέ, μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου.

Βατικανό:

Χωρίς πιστούς θα γίνουν
οι λειτουργίες του Πάσχα

Ο

ι λειτουργίες του Πάσχα θα γίνουν χωρίς την παρουσία πιστών στο Βατικανό, χωρίς
λιτανείες και χωρίς την τελετή του Νιπτήρος φέτος, σύμφωνα με ένα διάταγμα που
εξέδωσε σήμερα η Αγία Έδρα.

Οι πιστοί θα ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες των λειτουργιών, που θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών στο
Βατικανό, ώστε να προσεύχονται αν θέλουν από το σπίτι
τους και να τις παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση. Την
Μεγάλη Πέμπτη θα παραλειφθεί η τελετή του Νιπτήρος
και δεν θα γίνει λιτανεία μετά το τέλος της λειτουργίας. Την
Μεγάλη Παρασκευή, οι ιερείς θα προσευχηθούν για τους
ασθενείς και τους νεκρούς. Μόνο εκείνος που ιερουργεί θα
φιλήσει τον Εσταυρωμένο και κανείς άλλος. Κάποιες από
τις τελετές, όπως ο Δρόμος του Σταυρού που παραδοσιακά
γίνεται στο Κολοσσαίο παρουσία του Πάπα, ενδέχεται να
μεταφερθούν σε άλλες ημερομηνίες, όπως για παράδειγμα
στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Πιθανόν να αναβληθεί και η
τελετή του αγιασμού του ελαίου που χρησιμοποιείται στις
βαπτίσεις.
Από την έναρξη της επιδημίας στην Ιταλία έχουν χάσει
τη ζωή τους 67 ιερείς, σύμφωνα με τον απολογισμό που
δημοσιεύει σήμερα η καθολική εφημερίδα Avvenire. Οι

περισσότεροι από αυτούς ήταν μεγάλης ηλικίας. «Οι ιερείς
ασθενούν και πεθαίνουν όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι,
ίσως και περισσότερο από τους υπόλοιπους, αν και είναι
πολύ δύσκολο επί του παρόντος να ριψοκινδυνεύσουμε μια
στατιστική ανάληψη», σημειώνει η εφημερίδα.
Πριν από δύο εβδομάδες ο πάπας Φραγκίσκος είχε ζητήσει
από τους ιερείς «να βρουν το θάρρος να βγουν έξω» και
να επισκεφθούν τους ασθενείς, την ώρα που η ιταλική
κυβέρνηση καλούσε τους Ιταλούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με
τα θύματα του νέου κορωνοϊού. Εξάλλου, σύμφωνα με την
εφημερίδα Il Messaggero, ένα πρόσωπο που διαμένει στην
κατοικία του πάπα Φραγκίσκου έχει βρεθεί θετικό στον ιό
και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ιταλίας. Το Βατικανό δεν
σχολίασε αυτήν την πληροφορία. Ο 83χρονος ποντίφικας
έχει ακυρώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Στην κατοικία
του, τον ξενώνα Σάντα Μάρτα, ζουν συνολικά περίπου 75
άνθρωποι, σύμφωνα με μια πηγή του Βατικανού.

Τζόνσον προς Βρετανούς: Βάλτε πλάτη συγκομιδή φρούτων και λαχανικών
Το βρετανικό σύστημα υγείας, το NHS, πιθανότατα θα ανταπεξέλθει στην κρίση του κορονοϊού, αλλά θα είναι δύσκολη η κατάσταση, εκτίμησε ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της Αγγλίας Κρις Γουίτι.
«Θα είναι μια κούρσα που θα κριθεί με μικρή διαφορά, όλοι το γνωρίζουμε. Και όποιος ρίξει μια ματιά στον υπόλοιπο κόσμο θα δει ότι θα είναι δύσκολο για όλα τα συστήματα υγείας», τόνισε. «Πιστεύουμε όντως πως αν όλοι
παραμείνουν στα σπίτια τους (…) θα είναι πιθανόν διαχειρίσιμη (η κρίση) από το NHS, αλλά δεν μπορούμε να το
εγγυηθούμε», πρόσθεσε. Ο Γουίτι επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι
άνθρωποι, όμως παρατηρείται παγκόσμια έλλειψη αντιδραστηρίων. Για τον λόγο αυτό δεν εξετάζονται ούτε καν όλοι
οι εργαζόμενοι στο NHS. «Δεν έχουμε αρκετά τεστ και αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα επειδή ουσιαστικά όλες
οι χώρες θέλουν αυτό το νέο τεστ, για μια ασθένεια για την οποία δεν υπήρχε εξέταση πουθενά πριν από τρεις μήνες»,
εξήγησε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στην
πρωθυπουργική κατοικία. Ο Τζόνσον σημείωσε ότι παρά την έλλειψη η Βρετανία έχει προχωρήσει στη διενέργεια
περισσότερων τεστ από σχεδόν όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται για συναγωνισμό».
Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης σήμερα τους πολίτες να βοηθήσουν στη συγκομιδή φρούτων και λαχανικών,
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επάρκεια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο αγροτικός τομέας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τους εποχικούς εργάτες, αλλά η πανδημία εμπόδισε την είσοδο μεταναστών στη χώρα.

5
Σοκ στην Ισπανία,
738 νεκροί σε μία ημέρα
Πλέον, τα θύματα στη χώρα είναι 3.434, περισσότερα απ' ό,τι στην Κίνα. Τα κρούσματα
στη χώρα ανήλθαν σε 47.610, με 3.166 πολίτες
να νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη τη χώρα.
Πλέον, η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα σε
αριθμό θυμάτων, μετά την Ιταλία. Η περιοχή
της Μαδρίτης είναι η πλέον πληγείσα με το
50% και πλέον των θανάτων στη χώρα (1.825
νεκροί, 290 περισσότεροι σε σύγκριση με
χθες) και περισσότερα από 14.500 κρούσματα.
Όπως αναφέρει η El Pais, στο τραπέζι έχει
πέσει η παράταση της κατάστασης συναγερμού που έχει κηρυχθεί στη χώρα.
Την ίδια ώρα, ο ισπανικός στρατός ζήτησε
από τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ κιτ διαγνωστικών εξετάσεων για τον νέο κορωνοϊό, αναπνευστήρες και προστατευτικό εξοπλισμό,
στο πλαίσιο της παροχής διεθνούς βοήθειας
της Συμμαχίας, είπε ο αρχηγός των ενόπλων
δυνάμεων της χώρας Μιγκέλ Βιλαρόγια.
Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η Ισπανία κατέθεσε το αίτημα αυτό στο ΝΑΤΟ, το οποίο
μπορεί να το διαβιβάσει στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών του. Η βοήθεια θα
μπορεί να διανεμηθεί σε πολίτες, είπε σε
δημοσιογράφους ο ίδιος.

Ηπια η εξέλιξη
της νόσου στο 96%
των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων
Σε ένα ποσοστό 96% των Αυστριακών που
έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό - και
των οποίων ο αριθμός ανερχόταν σήμερα
στις 15.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδα)
σε 5.560 - η εξέλιξη της νόσου είναι ιδιαίτερα
ήπια και βρίσκονται σε κατ΄ οίκον φροντίδα
(5.279). Μόλις 237 (ποσοστό 3,5%) των κρουσμάτων νοσηλεύονται και 26 (0,5%) περιθάλπονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας
δήλωσε το απόγευμα ο Αυστριακός υπουργός
Υγείας Ρούντολφ Ανσομπερ. Σύμφωνα με
τον ίδιο, η Ευρώπη γίνεται ολοένα και περισσότερο κέντρο της πανδημίας, ήδη πάνω
από 223.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί
από τον κορονοϊό, μέσα στο προηγούμενο
εικοσιτετράωρο υπήρξε μία αύξηση των
κρουσμάτων κατά 12%. Στην Αυστρία, στην
οποία οι έως τώρα θάνατοι ανέρχονται σε 31,
η αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
τις προηγούμενες 24 ώρες, σε έναν συνολικό
αριθμό 5.560, ήταν της τάξης του 14,03% που
σημαίνει μία εκ νέου πτώση της αυξητικής
τάσης που είχε καταγραφεί μέσα στις προηγούμενες ημέρες και το οποίο είναι πλέον το
χαμηλότερο από την εμφάνιση της νόσου στη
χώρα, πριν από έναν και πλέον μήνα. Η ημερήσια αύξηση είχε επανέλθει τα προηγούμενα
εικοσιτετράωρα σε ποσοστά γύρω στο 20%,
σε αντίθεση με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό
που είχε καταγραφεί για πρώτη φορά στο τέλος της τελευταίας εβδομάδας με μόνον 15%,
ενώ στις αρχές της εμφάνισης της νόσου η
αυξητική τάση βρισκόταν ακόμη και στο 40%.
Στόχος του Αυστριακού ομοσπονδιακού καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, είναι, όπως ο
ίδιος τονίζει, το ποσοστό αυτό της ημερήσιας
αύξησης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
να περιοριστεί, το ταχύτερο δυνατό, σε έναν
μονοψήφιο αριθμό, δηλαδή κάτω του 10%.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου της
με αριθμό κατάθεσης 893/7761/2020
ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά
την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ,
πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής
Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86,
φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
με την υπ’ αριθμ. 4526/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του
Khan RIZWAN του Muhammad, τέως
κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
102323870, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο
φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-012020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως
άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του KHAN RIZWAN του Muhammad,
τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου
αρ.37, με Α.Φ.Μ. 102323870 και νυν
αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη
με αριθμό 4205006489/21-05-2007 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου,
υπογραφείσα στο Ηράκλειο Αττικής, με
την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου και
εκείνος έλαβε δάνειο ποσού είκοσι εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ
(29.966,00€) όπως αυτό αποδεικνύεται
από την 13-06-2007 Απόδειξη Είσπραξης Προϊόντος Δανείου που εξέδωσε για
τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω
σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό
την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και στην
οδό Πιπίνου αρ.37. Η ως άνω Αγωγή
φέρει ΓΑΚ : 7761/28.01.2020 και ΕΑΚ :
893/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ'
ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται
λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας,
να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη
τραπεζική εταιρεία το ποσό των πενήντα
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ
και σαράντα οκτώ λεπτών (50.428,48€)
(εκ των οποίων τα 29.353,37€ αφορούν
σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.902,25€
αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 19.172,27€ αφορούν σε οφειλή
για τόκους υπερημερίας και τα 0,59€
αφορούν σε οφειλή για έξοδα), έντοκα από την επομένη της 17-01-2020
και μέχρι την οριστική εξόφληση με το
εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από
την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που
βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά
εξάμηνο από την επομένη της 17-012020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά
και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση
της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το
ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την
επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου
ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και
στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων, για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω

προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής. Προς γνώση του και για τις
έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε
ως άνω νομίμως ορίζεται.
Αθήνα, 04-02-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου της
με αριθμό κατάθεσης 895/7770/2020
ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά
την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ,
πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής
Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86,
φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
με την υπ’ αριθμ. 4525/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του
Khan RIZWAN του Muhammad, τέως
κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου αρ.37
και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
102323870, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο
φωτοτυπικό αντίγραφο της από 28-012020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως
άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του KHAN RIZWAN του Muhammad,
τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Πιπίνου
αρ.37, με Α.Φ.Μ. 102323870 και νυν
αγνώστου διαμονής, αναφορικά με τη με
αριθμό 4205008708/21-05-2007 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της
Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στο Ηράκλειο Αττικής, με την οποία
χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού τριάντα δύο χιλιάδων
τριάντα τεσσάρων ευρώ (32.034,00€)
όπως αποδεικνύεται από τα 13-06-2007
και 21-05-2007 Εντάλματα Πληρωμής
που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται στην
Αθήνα και στην οδό Πιπίνου αρ.37. Η ως
άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7770/28.01.2020
και ΕΑΚ : 895/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα
αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που
αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην
ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία
το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και
πενήντα τριών λεπτών (55.479,53€) (εκ
των οποίων τα 31.564,64€ αφορούν σε
οφειλή για χρεολύσια, τα 2.494,04€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου,
τα 21.131,09€ αφορούν σε οφειλή για
τόκους υπερημερίας, τα 54,59€ αφορούν σε οφειλή για έξοδα και τα 235,17€
αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα),
έντοκα από την επομένη της 17-01-2020
και μέχρι την οριστική εξόφληση με το
εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από
την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που
βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά
εξάμηνο από την επομένη της 17-012020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά
και για την περίπτωση εκείνη που απορ-

ριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση
της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το
ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την
επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου
ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και
στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων, για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής. Προς γνώση του και για τις
έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε
ως άνω νομίμως ορίζεται.
Αθήνα, 04-02-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου της
με αριθμό κατάθεσης 890/7736/2020
ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά
την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ,
πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201
- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4522/04.02.2020
έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό
του Mohib Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής,
οδός Μονεμβασιάς αρ.45 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 106754520,
ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον
παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό
αντίγραφο της από 28-01-2020 Αγωγής
(Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Mohib
Ullah MIAN Riaz Ahmed, τέως κατοίκου
Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45, με Α.Φ.Μ. 106754520 και
νυν αγνώστου διαμονής, αναφορικά με
τη με αριθμό 4188301082/18-12-2006
Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου,
υπογραφείσα στην Αθήνα, με την οποία
χορηγήθηκε στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού εξήντα επτά χιλιάδων
ενενήντα τεσσάρων ευρώ (67.094,00€)
όπως αποδεικνύεται από τα 18-12-2006
και 10-01-2007 Εντάλματα Πληρωμής
που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την "ΒΕΛΤΙΩΣΗ
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου
που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στη
θέση "Άγιος Θεόδωρος - Άγιος Ιερόθεος"
και στην οδό Αριστομένους αρ.73. Η ως
άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7736/28.01.2020
και ΕΑΚ : 890/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα
αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της
παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω
ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των
ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
ευρώ και εννέα λεπτών (90.520,09€)

(εκ των οποίων τα 62.611,09€ αφορούν
σε οφειλή για χρεολύσια, τα 2.871,30€
αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 24.921,34€ αφορούν σε οφειλή
για τόκους υπερημερίας και τα 116,36€
αφορούν σε οφειλή για έξοδα), εντόκως από την επομένη της 16-01-2020
και μέχρι την οριστική εξόφληση με το
εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από
την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που
βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά
εξάμηνο από την επομένη της 16-012020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά
και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση
της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το
ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την
επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου
ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και
στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων, για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής. Προς γνώση του και για τις
έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε
ως άνω νομίμως ορίζεται.
Αθήνα, 04-02-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου της
με αριθμό κατάθεσης 891/7747/2020
ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 29.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το
Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου
Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία
"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της
οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ.
094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα
προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ.
4521/04.02.2020 έκθεση μου επίδοσης
για λογαριασμό του Mohib Ullah MIAN
Riaz Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μονεμβασιάς
αρ.45 και νυν αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ. 106754520, ακριβές νομίμως
επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα
δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από
28-01-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία)
της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Mohib Ullah MIAN Riaz
Ahmed, τέως κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας
Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ.45, με
Α.Φ.Μ. 106754520 και νυν αγνώστου
διαμονής, αναφορικά με τη με αριθμό
4188280280/18-12-2006 Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα
στην Αθήνα, με την οποία χορηγήθηκε
στον καθ' ου και εκείνος έλαβε δάνειο ποσού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων
έξι ευρώ (57.906,00€) όπως αποδεικνύεται από το 10-01-2007 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό
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η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου
καταρτίστηκε με σκοπό την "ΑΓΟΡΑ Α
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" του ακινήτου που βρίσκεται
στο Δήμο Περιστερίου, στη θέση "Άγιος
Θεόδωρος - Άγιος Ιερόθεος" και στην οδό
Αριστομένους αρ.73. Η ως άνω Αγωγή
φέρει ΓΑΚ : 7747/28.01.2020 και ΕΑΚ :
891/28.01.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ'
ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται
λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας,
να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό των εβδομήντα
έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
και ογδόντα εννέα λεπτών (76.129,89€)
(εκ των οποίων τα 53.496,35€ αφορούν
σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.494,77€
αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 20.868,61€ αφορούν σε οφειλή
για τόκους υπερημερίας και τα 270,16€
αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα),
εντόκως από την επομένη της 16-012020 και μέχρι την οριστική εξόφληση
με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο
επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές
από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα
που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με
ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά
εξάμηνο από την επομένη της 16-012020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά
και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση
της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το
ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την
επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου
ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και
στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων, για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής. Προς γνώση του και για τις
έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε
ως άνω νομίμως ορίζεται.
Αθήνα, 04-02-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., δηλαδή 2.900,00€
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’
απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος
Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ
πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία
του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της
ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ.
38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150,
FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην
ιστοσελίδα www.deyamv.gr
Βόλος, 18/03/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ
ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 2421075150
Fax: 2421075183
e-mail: ppan@deyamv.gr
web site: www.deyamv.gr
Αρ. Πρωτ.: 5708
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με
γάντζο», προϋπολογισμού 145.000,00€,
πλέον ΦΠΑ. με CPV 34134200-7
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα
αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι
εγκατεστημένα σε:
- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.: ΩΙΒ2ΩΞΝ-ΖΞΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΤΗΛ: (22983) 20523, 20502
FAX: (22980) 25353
e-mail: dimporu2@otenet.gr
Αρ. Πρωτ.: -2161ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πόρου
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανήματος έργου και οχήματος για τις
ανάγκες ύδρευσης αποχέτευσης του
Δήμου Πόρου» και κωδικούς: C.P.V.:
34144710-8 και 34136100-0 (κωδικός
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 89785).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστές βαρύτητας, 70% για την τεχνική προσφορά
και 30% για την οικονομική προσφορά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
86 του Ν. 4412/2016.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβα-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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σης ανέρχεται στο ποσό των 136.400,00
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, ο οποίος αναλύεται στις εξής
ομάδες:
• Α’ ομάδα : 93,000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
• Β’ ομάδα : 43.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μόνο στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών: 27/03/2020 και ώρα 11:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/04/2020 και
ώρα: 14:00.
Οι όροι - τεχνικές προδιαγραφές και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής για την υπηρεσία, αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η
οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση www.
promitheus.gov.gr , ενώ τα τεύχη της
διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Πόρου: www.poros.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Πόρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στο τηλέφωνο 2298320523.
Πόρος, 26 Μαρτίου 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΕΖ4690ΩΑ-ΑΓ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής
Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας
Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1
Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα
Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574
Fax: 213 216 3344
Email: promithies@asklepieio.gr
Αρ. πρωτ. 4246
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΩΡΛ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33168100-6)
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1)
Ενδοσκοπικού Πύργου του ΩΡΛ Τμήματος (CPV 33168100-6), για τις ανάγκες
του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού
δαπάνης 80.600,00 € περ/νου Φ.Π.Α.,
(Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 7127), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης
τιμής, αρ. διακ. 06/2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 90280.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 30-04-2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 07-05-2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της
προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η
κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής
εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
(του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και
στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.
asklepieio.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και
στο site του Νοσοκομείου : η 27-03-2020
ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης
της διακήρυξης του διαγωνισμού στους
πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3801/2009).
Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη
δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ.
κ. Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας στο
τηλ. 213 216 3049, 3574, fax : 213 216
3344, email: promithies@asklepieio.gr
Βούλα 24-03-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
ΑΔΑ: 61ΟΔ4690ΩΑ-13Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής
Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας
Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1
Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα
Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574
Fax: 213 216 3344
Email: promithies@asklepieio.gr
Αρ. πρωτ. 4245
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
(CPV 55521200-0)
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών
παράδοσης γευμάτων, (Υπηρεσίες Τραπεζοκόμων), (CPV 55521200-0), για τις
ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 133.685,38 € περ/νου
Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2020), (K.A.E. 1511),
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αρ. διακ. 05/2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 90281.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 27-03-2020 ημέρα Πα-

ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 29-04-2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 06-05-2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της
προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η
κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής
εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
(του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και
στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.
asklepieio.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και
στο site του Νοσοκομείου : η 27-03-2020
ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης
της διακήρυξης του διαγωνισμού στους
πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 27-03-2020 ημέρα Παρασκευή.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3801/2009).
Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη
δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ.
κ. Γ. Μπουρβάρης, Κ. Τσεκούρας στο
τηλ. 213 216 3049, 3574, fax : 213 216
3344 email: promithies@asklepieio.gr
Βούλα 24-03-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 21690
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των
εξής θέσεων ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας
2310999044,999295,999288 e-mail:
sofia@auth.gr, pavlospd@auth.gr,
gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ15199)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Πληροφορική και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ15200)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ15201)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ15202)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,
Επιστημονικό πεδίο: Χειρουργική Παθήσεων Παχέος Εντέρου και Πρωκτού».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ15203)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
286/12-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-032020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαΐου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://
apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται
και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα
αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη, 26/03/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
(υπογραφή)*
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 21691
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της
εξής θέσης ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: info@
pharm.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Φαρμακογνωσία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡP15204)
Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
305/17-03-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-032020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Μαΐου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://
apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται
και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα
αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη, 26/03/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
(υπογραφή)*
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716
Το email
της εφημερίδας
είναι:
iho@otenet.gr

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΝΤΕΡΜΟΣΟΝΛΟΥΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ.
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ΔΕΗ: Δωρεάν πάγιο σε όλους
και έκπτωση 8% στους ευάλωτους
Η ΔΕΗ, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στηρίζει
τους καταναλωτές.
Και για αυτό το λόγο, προχωρά σε μια σειρά μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών, ενώ παράλληλα βοηθά όλους
τους πελάτες της να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές
τους και να εξυπηρετηθούν από το σπίτι τους, καλώντας
στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔEΗ 11770 ή μέσα από την
ιστοσελίδα www.dei.gr.
Συγκεκριμένα από τις 26 Μαρτίου 2020 και για το επόμενο
τρίμηνο, η ΔEΗ προσφέρει
• Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης.
• Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες κατηγορίας Β’
& Γ’ (ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε μηχανική
υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ). Οι ευάλωτοι
πελάτες-δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
συνεχίζουν να τιμολογούνται με τα ειδικά προνομιακά
τιμολόγια και μεγάλες εκπτώσεις.
• €5 έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς
και νέους. Συμβουλεύουμε όλους τους καταναλωτές μας
να εγγραφούν από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή
τους στην υπηρεσία e-bill και να επωφεληθούν τόσο από
τις απλοποιημένες διαδικασίες, όσο και από την έκπτωση
στους λογαριασμούς τους.
• Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής
τάσης με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh, ώστε να μην
επιβαρυνθούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο διάστημα παραμείνουν στο σπίτι με τις οικογένειές τους, αλλά και
για τις επιχειρήσεις, που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται.
Παράλληλα, η ΔEΗ έχει ήδη προβεί σε σειρά παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών
της από το τηλεφωνικό κέντρο 11770 και την ιστοσελίδα
της www.dei.gr, ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να
παραμείνουν στο σπίτι.
Συγκεκριμένα:
• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 λειτουργεί με διευρυμένο
ωράριο καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 21:00 το
βράδυ.
• Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 11770 για
όλες τις συναλλαγές τους (νέα συμβόλαια, αλλαγές στοιχείων, διακανονισμοί κ.λπ.).
• Στην ιστοσελίδα της ΔEΗ www.dei.gr/epayment όλοι οι
πελάτες μπορούν να πληρώσουν απλά και γρήγορα χωρίς
καμία επιπλέον προμήθεια, με όλες τις χρεωστικές και
πιστωτικές κάρτες.
Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 εξυπηρετεί όσους πελάτες
δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές,
δίνοντάς τους οδηγίες βήμα βήμα για την πληρωμή μέσω
της ιστοσελίδας της ΔEΗ.
• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 θα μπορεί, σε περίπτωση
που ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής υπερβαίνει τα 3 λεπτά,
να καλεί όσους πελάτες το επιθυμούν, ώστε να βελτιωθεί
η διαδικασία εξυπηρέτησής τους.
Πως επωφελούνται οι πελάτες με Κοινωνικό Τιμολόγιο
από τα νέα τιμολογιακά μέτρα;
Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εκτός από την έκπτωση που λαμβάνουν
ήδη από την πολιτεία 0,075€/kWh (ΚΟΤ Α) και 0,045€/
kWh (ΚΟΤ Β), επωφελούνται όπως και όλοι οι υπόλοιποι
οικιακοί πελάτες από την κατάργηση του παγίου και του
2ου κλιμακίου στη χρέωση ενέργειας για καταναλώσεις άνω
των 2.000kWh. Εάν επιλέξουν να λαμβάνουν και το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά, επωφελούνται περαιτέρω
από τη σχετική έκπτωση των 5€ ανά διμηνιαίο λογαριασμό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ν. Μηταράκης:
Αυστηρότεροι κανόνες
περιορισμού
κυκλοφορίας
στις δομές
Αυστηρότεροι κανόνες περιορισμού
κυκλοφορίας από αυτούς που ισχύουν
για τις τοπικές κοινωνίες εφαρμόζονται στις δομές φιλοξενίας, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.
Ο κ. Μηταράκης, σε συνέντευξή
του στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1,
επισήμανε ότι «έχουμε πάρει έκτακτα
μέτρα υγειονομικής προστασίας
και καθαριότητας στις δομές και
έχουμε ενισχύσει και την ενημέρωση
των διαμενόντων στις γλώσσες που
κατανοούν, ώστε να καταλάβουν τις
έκτακτες συνθήκες που επικρατούν
για τον κορωνοϊό». Στην προσπάθεια
προστασίας της χώρας, συνέχισε
ο υπουργός, «σημαντικότατο ρόλο
παίζει η πράξη νομοθετικού περιεχόμενου, η οποία ουσιαστικά έχει
σφραγίσει τα σύνορα της χώρας μας
και έχουμε πλέον αισθητά μειωμένες
ροές και στα νησιά και στον Έβρο».
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι «μένουν ξεχωριστά στα σημεία
που εισήλθαν σε καραντίνα και μετά
που παρέρχεται το επαρκές χρονικό
διάστημα, μεταφέρονται και επανεξετάζονται σε αυτές τις ειδικές κλειστές
δομές που έχουν δημιουργηθεί για τις
αφίξεις μετά την 1η Μαρτίου».
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για
τις κλειστές δομές στα νησιά, ο κ.
Μηταράκης εξήγησε ότι «καταφέραμε
τις κλειστές δομές στη Μαλακάσα
και στις Σέρρες σε 15 ημέρες, από το
μηδέν να τις κάνουμε λειτουργικές.
Θα προσπαθήσουμε σε αντίστοιχους
χρόνους στη Λέρο, στην Κω και στη
Σάμο, όπου υπάρχει θετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να
προχωρήσουμε σε ανάλογες ενέργειες». Συμπλήρωσε ότι «είμαστε ακόμα
σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με
την περιφερειακή διοίκηση και τους
δήμους και στη Λέσβο και στη Χίο.
Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε ένα
σχέδιο το οποίο τυγχάνει γενικής
αποδοχής» και παραδέχτηκε ότι το
θέμα των κλειστών δομών στα δύο
αυτά νησιά «είναι στον αέρα».

Ηλεκτρονικά η βεβαίωση
μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Ο

κορωνοϊός επισπεύδει τη μετάβαση σχεδόν όλων των συναλλαγών που έχουν οι
φορολογούμενοι με την Εφορία στην ηλεκτρονική εποχή. Έτσι, όταν περάσει αυτή
η μπόρα οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται την Εφορία
τους για να λάβουν τη βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας η οποία είναι απαραίτητη
για τη μεταβίβαση αυτοκινήτων.
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε εγκύκλιο, με την οποία τέθηκε
σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής χορήγησης της
βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας. Με αυτή την
εφαρμογή, διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι αυτοκινήτων, που επιθυμούν να τα μεταβιβάσουν ή να τα διαγράψουν,
λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης.
Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή, μέσω του aade.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
του TAXISnet και να λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση.
Η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους
έκδοσής της. Προσοχή όμως: η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά, εφόσον τα τέλη έχουν εξοφληθεί. Εάν παραμένουν
ανεξόφλητες οφειλές τελών κυκλοφορίας, καθώς και σε περιπτώσεις, όπως εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των οχημάτων (π.χ. κληρονόμοι), απαλλαγές οχημάτων, κλπ,
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την εφορία
τους για την τακτοποίηση των σχετικών εκκρεμοτήτων και
την έκδοση της βεβαίωσης.
Ειδικότερα από την νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαίωση περί μη οφειλής τελών
κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας σας προκειμένου να
τη χρησιμοποιήσετε για:
1) Μεταβίβαση οχήματος
2) Εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό
3) Επαναταξινόμηση οχήματος
Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης οχήματος και αυτό δεν
εμφανίζεται απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. για προσθήκη του
στον Α.Φ.Μ. σα
Δεν χορηγείται ηλεκτρονική βεβαίωση περί μη οφειλής:
Α) σε περίπτωση απαλλαγής από την πληρωμή τελών
κυκλοφορίας στον κάτοχο (πχ. αναπηρικά, απορριμματοφόρα που ανήκουν σε ΟΤΑ, ασθενοφόρα που ανήκουν σε
νοσοκομεία κ.λπ.). Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων
πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια για τη φορολογία
τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση.
Β) σε περίπτωση οφειλής τελών κυκλοφορίας για το διάστημα που είστε ιδιοκτήτης του οχήματος. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη
φορολογία σας ε. προκειμένου να εξοφλήσετε την οφειλή.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ξανά στο τραπέζι
η εκ περιτροπής εργασία
στις 30 Απριλίου
Η 30η Απριλίου αναμένεται να τεθεί ως το πρώτο χρονικό ορόσημο για την επανεξέταση του
νέου ιδιόμορφου συστήματος εκ περιτροπής
εργασίας που καθιέρωσε η κυβέρνηση και το
οποίο επιτρέπει στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους τους δυο εβδομάδες το
μήνα, οδηγώντας έτσι σε μείωση κατά 50% των
προβλεπόμενων αποδοχών, με ρήτρα διατήρησης
των θέσεων εργασίας.
Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του φαίνεται πως θα
αφορά τελικά τις επιχειρήσεις που πλήττονται
βάσει ΚΑΔ.
Μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις που προκαλεί
η ρύθμιση, πληροφορίες από το υπουργείο Εργασίας αναφέρουν πως σήμερα αναμένεται – εκτός
απροόπτου – να δημοσιευθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η ερμηνεία της
εν λόγω ρήτρας αναμένεται να οριοθετεί την
εφαρμογή του μέτρου κατ αρχήν έως την 30η
Απριλίου. Τότε θα πρέπει να κριθεί η κατάργηση
του ή η δυνατότητα συνέχισης του, ανάλογα με
τα νέα δεδομένα.
Δεν αποκλείεται το μέτρο να εφαρμοστεί συνδυαστικά με το μέτρο της αναστολής συμβάσεων
εργασίας για τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους ΚΑΔ του υπουργείου
Οικονομικών. Δηλαδή όσοι εργαζόμενοι δεν
τίθενται σε αναστολή σύμβασης να μπορούν
να εργάζονται με αυτό το σύστημα της εκ περιτροπής.
Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη διάταξη αναφέρει πως:
• Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o
εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
• Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ'
ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς
τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
• Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας
γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της
επιχείρησης,
• Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να
διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που
απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

