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Ετοιμάζεται απαγόρευση
κυκλοφορίας για
τα παλαιά αυτοκίνητα!
Σε δημόσια διαβούλευση έχει
αναρτηθεί από το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
το «Εθνικό Πρόγραμμα
Ελέγχου Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)» με αποτέλεσμα η
Ελλάδα αποκτά έτσι για πρώτη φορά
συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακολουθώντας τις
επιταγές της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Το σχέδιο εντάσσεται στην περιβαλλοντική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθαρό
αέρα, η οποία έχει στόχο να μειώσει τους
κινδύνους για την υγεία και τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική
ρύπανση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ, η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές
περιοχές προβλέπεται ότι θα είναι η
κορυφαία περιβαλλοντική αιτία θανάτων
παγκοσμίως μέχρι το 2050.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται στο
υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο
του υπουργείου Περιβάλλοντος θα τεθούν
περιορισμοί ως προς την παλαιότητα των εισαγόμενων οχημάτων, θα θεσπιστεί σύστημα
πριμοδότησης κυρώσεων μέσω φορολογίας
και κινήτρων για καθαρά και ρυπογόνα
οχήματα ενώ επίσης θα καθοριστεί κλίμακα
μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών και επίπεδο
εκπομπών αερίων για όλα τα οχήματα!

Σύψας (λοιμωξιολόγος):
Νοέμβριο ή Δεκέμβριο
ίσως το δεύτερο κύμα
κορωνοϊού στην Ελλάδα
Στο ενδεχόμενο ενός νέου
κύματος κορωνοϊού στην
Ελλάδα αναφέρθηκε ο Νίκος
Σύψας, λοιμωξιολόγος - μέλος
της επιτροπής επιστημόνων για
τον ιό. Ο κ. Σύψας, υποστήριξε ότι στην
Ελλάδα υπάρχει συμμόρφωση στα μέτρα για
τον κορωνοϊό, όχι όμως με την προσήλωση
που παρατηρήθηκε στο διάστημα του
Μαρτίου και του Απριλίου. Ο καθηγητής
τόνισε ότι μια από τις ομάδες που παρεκκλίνουν από τις οδηγίες είναι οι νέοι, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτή
την τάση, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο.
Αναφορικά με τους χαμηλούς αριθμούς
κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα, ο
Νίκος Σύψας είπε ότι οι πανδημίες είναι
φαινόμενα που ακολουθούν κύκλους και πως
στη χώρα μας «πέρασε το μπουρίνι από πάνω
μας, μπορεί όμως να επανέλθει. Ο ιός
υπάρχει ακόμα στην κοινότητα».

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον

Δάνεια

Mεγάλη αύξηση στα κονδύλια που θα διατεθούν στο νέο Eξοικονομώ Kατ' Oίκον και
μπορεί να φτάσουν ακόμα και το μισό δισ.
ευρώ επιδοτώντας και τα νοικοκυριά με πιο
υψηλά εισοδήματα, προβλέπουν οι σχεδιασμοί
του υπουργείου Eνέργειας και Περιβάλλοντος
που εισήλθαν στην τελική φάση.
σελ. 2
➞

Ρευστότητα

Δάνεια ανεξόφλητου υπολοίπου άνω των 18
δισ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν υπαχθεί στα μέτρα αναστολής
καταβολής δόσεων κεφαλαίου (moratoria) και
αποτελούν, πλέον, τη μεγάλη προτεραιότητα,
προκειμένου να περιορισθεί ένα νέο κύμα μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
σελ. 3
➞

H ανησυχία για το πώς θα διοχετευτεί ρευστότητα
στις επιχειρήσεις κατά το κρίσιμο δεύτερο εξάμηνο
του 2020 εντείνεται όχι μόνον από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση.
Eίναι πλέον κατανοητό ότι τα εργαλεία των 24 δισ.
ευρώ που έχουν ήδη προωθηθεί δεν θα φτάσουν
για όλον τον επιχειρηματικό κόσμο
σελ. 8
➞

Κ. Σακελλαροπούλου:

Η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη
να αποδεχθεί αμφισβητήσεις
εθνικών εδαφών

Σ

το ακριτικό Αγαθονήσι βρέθηκε χθες η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Την υποδέχτηκαν
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,
Γιώργος Χατζημάρκος, κι ο δήμαρχος,
Ευάγγελος Κόττορος. Η κ. Σακελλαροπούλου ξεκίνησε την επίσκεψή
της από το φυλάκιο του νησιού, όπου
συνομίλησε και ενημερώθηκε από τον
επικεφαλής της φρουράς.
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της
στο φυλάκιο, έγραψε τα εξής στο Βιβλίο επισκεπτών:
«Νιώθω τιμή και υπερηφάνεια που
βρίσκομαι (σήμερα) στο Επιτηρητικό Φυλάκιο του Αγαθονησίου. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους φρουρούς
των συνόρων μας. Τους μαχητές της
πρώτης γραμμής, που με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, αυταπάρνηση και
υψηλό φρόνημα υπερασπίζονται την
εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, χωρίς να πτοούνται από προκλήσεις και απειλές.
Χάρη σε σας, καθώς και στο σύνολο
των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Έλληνες,
όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να
αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι ότι
η χώρα μας είναι και θα παραμείνει
πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή».
Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου μετέβη στο σχολείο, όπου συναντήθηκε με τους εννέα μαθητές που

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

φοιτούν εκεί και συζήτησε με τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τις ξεχωριστές προκλήσεις του σχολικού βίου
στο ακριτικό νησί.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Αγαθονησίου, παρουσία του δημοτικού συμβουλίου, του περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου, του καθηγούμενου Πάτμου
αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού
Θρόνου κ. Κύριλλου και του πατέρα
Γεώργιου Κάνδρου.
Στην αντιφώνησή της η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε για την τιμή αυτή
και τόνισε πως είναι καθήκον και υποχρέωσή της να βρίσκεται σήμερα σε
αυτό το μικρό νησί, «που από τα βάθη

της ιστορίας αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του ελληνικού χώρου. Από την
Υετούσσα των Αρχαίων Ελλήνων, την
Τραγέα του Θουκυδίδη, μέχρι σήμερα,
το Αγαθονήσι μπορεί να βρίσκεται
μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα,
αλλά διατήρησε ανέπαφους τους δεσμούς του με την υπόλοιπη χώρα».
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως διαπιστώνει σήμερα κι από
κοντά αυτό που περιγράφουν όσοι
επισκέπτονται το νησί: «ανθρώπους
περήφανους και χαμογελαστούς, που
ζουν από τη θάλασσα και τη γη. Έλληνες ακρίτες που επιμένουν να αγωνίζονται, να ονειρεύονται, να σχηματίζουν
μια ζωντανή δραστήρια κοινότητα και

παράλληλα να είναι θεματοφύλακες
των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.
Καταφέρνετε, με την αθόρυβη, συστηματική και επίπονη προσπάθεια που
καταβάλλετε, να διαβιώνετε με λιγότερα από όσα υπαγορεύει η σύγχρονη
εποχή και η ζωή των μεγάλων αστικών
κέντρων. Έχετε όμως τον πλούτο του
αρχιπελάγους, την άμεση σχέση με
ένα ιδιαίτερου κάλλους φυσικό περιβάλλον». Η κ. Σακελλαροπούλου
επισήμανε πως, παρά τις προσπάθειες
που έχουν γίνει, οι υποδομές του νησιού δεν επαρκούν και οι συνθήκες
ζωής, όταν τελειώνει το καλοκαίρι
και οι επισκέπτες το εγκαταλείπουν,
είναι δύσκολες και συχνά σκληρές.
Αναφέρθηκε και στα αναπτυξιακά
έργα που έχουν δρομολογηθεί, όπως
η αναβάθμιση του λιμανιού, το αλιευτικό καταφύγιο στον όρμο Καθολικού,
ο σταθμός Τηλεϊατρικής, η εκτέλεση
των οποίων θα βελτιώσει, όπως είπε,
όχι μόνο τις υποδομές του νησιού,
αλλά και το επίπεδο της ζωής των
μονίμων κατοίκων. Βρεθήκατε πολλές
φορές αντιμέτωποι με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και
σηκώσατε βάρος μεγαλύτερο από
αυτό που σας αναλογεί. Οφείλω να
σας συγχαρώ για την ανθρωπιά με την
οποία περιβάλλετε τους κατατρεγμένους που φτάνουν από τις τουρκικές
ακτές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Προειδοποίηση
Καραμολέγκου
για τις συνέπειες
της πανδημίας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Την δύσκολη εποχή για την οικονομία που φέρνει η επόμενη ημέρα της
πανδημίας κατέγραψε στις οικονομικές
καταστάσεις της η αρτοβιομηχανία
Καραμολέγκος.
Η διοίκηση του ομίλου σε αναφορές για
τις εξελίξεις τόσο στον κλάδο όσο και
στην οικονομία γενικότερα, προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες και
επιπτώσεις του κορωνοϊού. «Η εν λόγω
εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα των πελατών στην
αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και
κατ' επέκταση το ύψος των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου για τις
επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα ή
έμμεσα και κυρίως αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν αναστολή λειτουργίας ή
μέρος των λειτουργιών τους», αναφέρει
χαρακτηριστικά.
Ενώ αναφορικά με τα μεγέθη της Καραμολέγκος, σημειώνεται: Σε ό,τι αφορά
τα επίπεδα ρευστότητας της, δεν υπήρξε κάποια δυσμενής μεταβολή λόγω του
Covid-19, σε αντίθεση με την θυγατρική
εταιρεία Απολλώνιο, όπου λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από την Ελληνική
Κυβέρνηση, περιορίστηκε η λειτουργία
των καταστημάτων λιανικής.
Βάσει και των υπολογισμών που έχουν
γίνει, ο τζίρος της θυγατρικής αναμένεται ότι θα είναι μειωμένος κατά 20
με 25% περίπου για τη χρήση του 2020,
εξέλιξη που θα επηρεάσει τα μεγέθη
του ομίλου.
Πέρυσι ο τζίρος του ομίλου ανήλθε
σε 88,582 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας
αύξηση 10,42% έναντι του 2018, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 4,63%,
τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών, αυξήθηκαν 12,5%
στα 35,810 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές
ζημιές περιορίστηκαν στα 179.974 ευρώ
από ζημιές 860.118 ευρώ το 2018.
Στη Ρουμανία μετά την αναδιοργάνωση
του εμπορικού τμήματος, η απόφαση
για την ανάπτυξη εκτός Βουκουρεστίου, ξεκίνησε να υπολείπεται από το β ́
εξάμηνο του 2019, μέσα από τα Logistic
center των μεγάλων αλυσίδων super
market, η οποία έχει φέρει ανάπτυξη
για το α’ τρίμηνο, 23% σε σχέση με τις
πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου του
2019, ενώ για το σύνολο της χρήσης
αναμένει αύξηση 24%. Στην Ελλάδα
αναμένεται αύξηση των πωλήσεων μέσα
από νέα προϊόντα αλλά και ενίσχυση
των πωλήσεων της υπαρχόντων.
Πέρυσι η αγορά του τυποποιημένου ψωμιού παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων
κατά 4% σε τεμάχια και 7% σε αξία.
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Tο νέο Eξοικονομώ Kατ’ Oίκον

M

εγάλη αύξηση στα κονδύλια που θα διατεθούν στο νέο Eξοικονομώ Kατ' Oίκον και
μπορεί να φτάσουν ακόμα και το μισό δισ. ευρώ επιδοτώντας και τα νοικοκυριά
με πιο υψηλά εισοδήματα, προβλέπουν οι σχεδιασμοί του υπουργείου Eνέργειας
και Περιβάλλοντος που εισήλθαν στην τελική φάση.
Mειώνονται οι επτά εισοδηματικές κατηγορίες που ήταν σε
ισχύ στα προηγούμενα προγράμματα, αλλά και το ανώτατο
ποσοστό ενίσχυσης που ήταν
στο 70%, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες
ακινήτων που δεν προέρχονται
μόνο από χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες.
H κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αύξηση του ανώτατου
εισοδήματος των ιδιοκτητών, που κρίνονται δικαιούχοι
των επιδοτήσεων, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και
τα 70.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ένας πολύ μεγάλος
αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων μπορεί να κάνει χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχoνται. Ως επιχειρησιακός στόχος
ανακαίνισης και αντικατάστασης κτιρίων κατοικίας με νέα
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης τίθεται η
ενεργειακή αναβάθμιση κατά μέσο όρο 60.000 μονάδων
σε ετήσια βάση.
To πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή
Σεπτέμβριο θα δώσει σημαντική ώθηση στην οικοδομή
και κατ' επέκταση στην απασχόληση, ενώ φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα από τα πρώτα εργαλεία που θα «κουμπώσει»
με τη νέα εποχή της πράσινης οικονομίας και της ψηφιοποίησης της οικονομίας, στην οποία επενδύει η κυβέρνηση.
Kαι αυτό, διότι κεντρικός στόχος είναι να επιδοτηθούν
κατοικίες χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, φωτοβολταϊκά
στις στέγες αλλά και μια σειρά από ψηφιακές δράσεις. Θα
αποτελεί το πρώτο Eξοικονομώ που θα «εμπνέεται» από
τη φιλοσοφία του Tαμείου Aνάπτυξης ενώ από το 2021
και μετά θα ακολουθήσουν μια σειρά άλλων βασισμένα
στην ίδια λογική.
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι

E-mail: iho@otenet.gr

πόροι για την βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων θα πολλαπλασιαστούν,
στο πλαίσιο και της προτεραιότητας που δίνει η EE σε τέτοιες
δράσεις μέσω του λεγόμενου
Renovation Wave, για το οποίο
προβλέπονται 91 δισ. ευρώ ετησίως σε εγγυήσεις και δάνεια
σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό.
Σύμφωνα με τον υπουργό Eνέργειας Kωστή Xατζηδάκη, δεν θα
προέλθουν μόνο από τα κοινοτικά ταμεία, αλλά και από
δάνεια με ευνοϊκούς όρους για τους καταναλωτές, καθώς
και φορολογικά κίνητρα.
Tο δε εύρος των προγραμμάτων επεκτείνεται, αφού ετοιμάζεται και το πρόγραμμα HΛEKTPA για την αναβάθμιση των
δημοσίων κτιρίων, καθώς και προγράμματα εξοικονόμησης
για τη βιομηχανία. H επίτευξη των στόχων του Eθνικού
Στόχου για την Eνέργεια και το Kλίμα προϋποθέτει μεγάλη
επιτάχυνση στο «μέτωπο» της ενεργειακής αναβάθμισης
που αποτελεί ακόμα έναν μοχλό ώθησης της ανάπτυξης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες σχεδιάζεται να περιλαμβάνονται
όχι μόνο οι συνήθεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων,
η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, η θερμομόνωση στο
κτιριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του δώματοςστέγης και της πιλοτής, και η αναβάθμιση του συστήματος
θέρμανσης, όπως και του συστήματος παροχής ζεστού
νερού χρήσης, αλλά και «έξυπνες» δαπάνες. Όπως η
ενεργοποίηση φωτισμού, τηλεόρασης και ραδιοφώνου από
απόσταση, προκειμένου να αποτραπούν οι διαρρήξεις, αλλά
και η ενσωμάτωση στο σύστημα μιας σειράς ξεχωριστών
συναγερμών για τον εντοπισμό μονοξειδίου του άνθρακα
ή διαρροής νερού και ανίχνευσης φωτιάς εντός της οικίας
και του κτιρίου.

Energean: Εξαγορά της
Edison E&P και επέκταση
στη Βόρεια Θάλασσα
Σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της εξαγοράς της
Edison E&P κατέληξε η Energean με την Edison,
σε μία εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες
Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη συμφωνία, η Energean
αποκτά πλέον παρουσία σε εννέα χώρες και επεκτείνεται και στην Βόρεια Θάλασσα.
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:
-Η Energean αποκτά το χαρτοφυλάκιο της Edison
E&P σε Αίγυπτο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Ελλάδα και Μάλτα, το οποίο προσθέτει 226
εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα και δυνητικά αποθέματα (2P και 2C) και μέση
ημερήσια παραγωγή της τάξης των 59 χιλιάδων
βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου για το 2019. Ο
ενιαίος όμιλος διαθέτει πλέον πάνω από 800 εκατ.
βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου 2P και 2C αποθέματα, εκ των οποίων το 72% είναι σε αέριο, ενώ
η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει τις 130.000
βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα μετά
την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Καρίς στο
Ισραήλ από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
-Το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P που αποκτά η
Energean στη Βόρεια Θάλασσα και το οποίο δεν
είχε συμπεριληφθεί στην αρχική συμφωνία, αφορά:
1) Συμμετοχή 25% στο κοίτασμα Glencorm
(Operator η CNOOC, συμμετέχει και η Total) το
οποίο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και το
οποίο είναι πιθανό να προσθέσει επιπλέον δυνητικά
αποθέματα της τάξης των 85 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιο της Energean,
μετά τις προγραμματισμένες για το τέλος του έτους
ή τις αρχές του 2021 επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις.
2) Συμμετοχή 10% στο κοίτασμα Isabella (Operator
η Total, συμμετέχουν επίσης η Neptune Energy
και η Ithaca Energy), όπου επίσης έχει προγραμματιστεί επιβεβαιωτική γεώτρηση περί το τέλος του
έτους ή τις αρχές του 2021.Η Energean αναμένει ότι
η συμφωνία εξαγοράς της Edison E&P θα ολοκληρωθεί αργότερα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:
Ξεκινά η δημόσια προσφορά ομολόγου

Άνοιξε την «πόρτα»
με τους Γερμανούς βιομήχανους

Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ.
ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου 16:00.
Το εύρος της απόδοσης του ομολόγου κυμαίνεται από 2,5% έως 3%, όπως έκανε
γνωστό πρόσφατα ο εισηγμένος κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος.
Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει μακροπρόθεσμες επαναλαμβανόμενες
ταμειακές ροές από υφιστάμενα έργα στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας. Στους τομείς αυτούς, που έχουν και εθνική σημασία,
καθώς αφορούν τις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές, εστιάζει το επενδυτικό πλάνο
της η εισηγμένη.
Από τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια, ποσό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ
θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και
δανεισμού) επενδύσεων σε παραχωρήσεις, υποδομές και ενέργεια, με το υπόλοιπο
ποσό να κατευθύνεται στην αποπληρωμή ομολογιακού και βραχυπρόθεσμου
δανεισμού.

Eντυπωσιακή «πρεμιέρα» έκανε χθες ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ως πρόεδρος του ΣEB. Aνοίγοντας, κατ αρχήν, μια «πόρτα» συνεργασίας με τους
Γερμανούς βιομηχάνους, αλλά και στέλνοντας ταυτόχρονα δύο ηχηρά μηνύματα
για την ορθή αξιοποίηση τόσο των 32 δισ. του Tαμείου Aνάκαμψης, όσο όμως
και των πόρων του EΣΠA. H ευκαιρία για το ανοιχτό κανάλι με τη γερμανική
βιομηχανία δόθηκε κατά την διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε το ίδρυμα Konrad Adenauer, με τη συμμετοχή του Δ. Παπαλεξόπουλου,
του M. Tσαμάζ και του Dieter Kempf, πρόεδρου του BDI, του μεγαλύτερου
εργοδοτικού συνδέσμου της Γερμανίας που εκπροσωπεί 36 βιομηχανικές ενώσεις με 100.000 εταιρίες-μέλη. Eίναι, κατ αρχήν σημαντικό ότι διαπιστώνεται
ταύτιση απόψεων απέναντι στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, όπως η 4η
Bιομηχανική Eπανάσταση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το Green Deal κ.α.
Aπό τη συζήτηση διαφάνηκε η πρόθεση περαιτέρω συνεργασίας και η προοπτική
επενδύσεων. Kαι αυτό καθώς Eλλάδα και Γερμανία, πέρα από τις τεράστιες
διαφορές, αντιμετωπίζουν και κοινά προβλήματα, όπως η απολιγνιτοποίηση,
που ταυτόχρονα δημιουργούν και ευκαιρίες.
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ΣYN-EPΓAΣIA: Mόλις 2.694
εταιρίες υπέβαλαν αίτημα
Eκρηξη των απολύσεων προιωνίζεται η μικρή
συμμετοχή των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα ΣYN-EPΓAΣIA που προβλέπει κρατική
επιδότηση των θέσεων εργασίας κατά την
πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του. Πολλοί μάλιστα προβλέπουν ότι από τις 15 Iουλίου και μετά
οπότε λήγει το διάστημα των 45 ημερών κατά
το οποίο απαγορεύονται οι απολύσεις, οι επιχειρήσεις που άνοιξαν από τον Mάιο και μετά
θα επιλέξουν αυτόν τον δρόμο προκειμένου να
περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος.
H αγωνία σε πολλούς κλάδους χτυπάει «κόκκινο», καθώς οι απολύσεις σταδιακά απελευθερώνονται. Για όσους δεν απολυθούν, οι μειώσεις
των μισθών τους θα είναι μια πικρή πραγματικότητα, καθώς θα κληθούν να δουλέψουν με
ψαλιδισμένες απολαβές σε ένα πρωτόγνωρο
περιβάλλον ευελιξίας.
Όπως προκύπτει οι επιχειρήσεις εμφανίζονται
διστακτικές στην ένταξη των εργαζομένων τους
στο πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη διάσωση των θέσεων εργασίας, μέσα στο δυσμενές
περιβάλλον που δημιούργησε η κρίση του
κορωνοϊού. Eίναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη
εβδομάδα αιτήσεις συμμετοχής υπέβαλαν
μόλις 2.694 επιχειρήσεις για 30.990 εργαζομένους, την ώρα που η κυβέρνηση επιδιώκει να
ενταχθούν στη ΣYN-EPΓAΣIA ένα εκατομμύριο
εργαζόμενοι.
Aπό τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν θα
εξαρτηθεί μόνο το ποσοστό της ανεργίας που
θα επηρεάσει και το βάθος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας το 2020, αλλά και η «τρύπα»
στα έσοδα του EΦKA, με ό,τι αυτό σημαίνει
για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Όσο
για τις επιχειρήσεις, στόχος είναι να αντέξουν
στις συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία
,να επαναπροσδιορίσουν την επιχειρηματική
στρατηγική τους στις νέες συνθήκες και να
εξασφαλίσουν την αναγκαία ρευστότητα και να
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.
Oι επιχειρήσεις, ζητούν να αποσαφηνιστεί ο
τρόπος εφαρμογής του μηχανισμού, στο πλαίσιο της μείωσης του χρόνου εργασίας, καθώς
υποστηρίζουν ότι δεν αφορά μόνο τα 4ωρα την
εβδομάδα. Aυτό που στην ουσία επισημαίνουν
οι επιχειρήσεις είναι ότι το υπουργείο Eργασίας
οφείλει να διευκρινίσει άμεσα, εάν το 50% του
χρόνου εργασίας δεν αφορά κάθε μεμονωμένη
εβδομάδα, αλλά τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο
στη διάρκεια του μήνα εφαρμογής, ή ακόμη και
του 15νθήμερου εφαρμογής στο διάστημα από
15/6-30/6.
Όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται με βάρδιες και δεν
μπορεί να γίνει μείωση του ημερήσιου ωραρίου.
Aυτό που ουσιαστικά ζητούν οι εργοδότες είναι
η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας
να μην αφορά το ημερήσιο ωράριο, αλλά να
μπορούν να μειώσουν για παράδειγμα το 50%
των ωρών εργασίας με την δυνατότητα οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται όλες τις ημέρες.
Eπίσης, παρά την κρατική συμμετοχή και στην
κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών εξακολουθούν να εκτιμούν ότι το συνολικό εργοδοτικό
κόστος είναι υψηλό σε μια περίοδο που ο τζίρος
τους έχει κάνει «βουτιά» ενώ τα μηνύματα που
λαμβάνουν για την πορεία του επιχειρείν τους
επόμενους μήνες δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
Yπενθυμίζεται πως στην αρχική μορφή του προγράμματος «Συν-εργασία» το μη μισθολογικό
κόστος βάραινε εξ ολοκλήρου κατά 100% τους
εργοδότες, οι οποίοι θα έπρεπε να αναλάβουν
την υποχρέωση να καλύπτουν το σύνολο των
εισφορών των εργαζομένων, υπολογιζομένων
επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.

Ξεπέρασαν τα 18 δισ. τα δάνεια
σε αναστολές πληρωμών
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άνεια ανεξόφλητου υπολοίπου άνω των 18 δισ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών έχουν υπαχθεί στα μέτρα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου
(moratoria) και αποτελούν, πλέον, τη μεγάλη προτεραιότητα, προκειμένου να
περιορισθεί ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Με βάση τις παρουσιάσεις, που διενήργησαν, μετά τα
αποτελέσματα Α’ τριμήνου, οι συστημικές τράπεζες,
ως τα τέλη Μαΐου είχαν υπαχθεί σε moratoria δάνεια
ανεξόφλητου υπολοίπου 16,3 δισ. ευρώ. Ένα μήνα μετά
το ύψος τους έχει ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ.
Χθες η διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε ότι αναστολές
δόσεων έχουν λάβει δάνεια ανεξόφλητου υπολοίπου 5
δισ. ευρώ, όταν πριν από ένα μήνα το αντίστοιχο ποσό
ανερχόταν στα 4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχη περίπου εικόνα
προκύπτει και από τις υπόλοιπες τράπεζες.
Η αύξηση αποδίδεται, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη,
σε δύο βασικές πηγές: αφενός στη ροή νέων αιτήσεων, αφετέρου στο γεγονός ότι τον Μάιο εκκρεμούσε
η εκκαθάριση αρκετών αιτήσεων. Ο αριθμός των νέων
αιτήσεων έχει ελαττωθεί σημαντικά, αλλά προκύπτουν
μεγάλοι εταιρικοί λογαριασμοί που αυξάνουν το ποσό.
Η περίπτωση της ΔΕΗΔΕΗ -4,16% είναι ενδεικτική. Η
διοίκησή της αποφάσισε να αναστείλει την καταβολή
δύο δόσεων κοινοπρακτικού δανείου, που έχουν καλύψει
οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κάνοντας, πιθανώς,
χρήση των διατάξεων αναστολής καταβολής δόσεων,
ως πληγείσα από την πανδημία.
Υπάρχει, βέβαια, η πρόθεση το ποσό που θα εισπράξει,
τους επόμενους μήνες, από την πώληση των senior note
ομολογιών της τιτλοποίησης απαιτήσεων σε πρώιμη καθυστέρηση (σ.σ. μικρότερη των 60 ημερών) να διατεθεί

προς μερική αποπληρωμή του κοινοπρακτικού.
Η «δεξαμενή» των δανείων σε αναστολή δόσεων ύψους
18 με 19 δισ. ευρώ οριοθετεί την περίμετρο, από την οποία
ενδέχεται να προκύψει το μεγαλύτερο μέρος των νέων
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing
Exposures- NPEs). Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες αξιολογούν συνεχώς τα παραπάνω δάνεια και ετοιμάζονται να
προσφέρουν λύσεις αναδιάρθρωσης, όπου χρειαστεί, με
την προϋπόθεση βέβαια ότι η ρύθμιση κρίνεται βιώσιμη.
Οι τραπεζίτες αισιοδοξούν ότι μόνο μικρό μέρος των
παραπάνω δανείων θα μετατραπούν σε NPE, εφόσον
δεν χαθεί ολοκληρωτικά η φετινή τουριστική σεζόν και
δεν υπάρξει νέο lockdown τους επόμενους μήνες. Η
χορηγούμενη ρευστότητα με ή χωρίς κρατική επιδότηση/
εγγύηση και οι προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας,
οι οποίες θα ενισχυθούν από ενδεχόμενη επικύρωση
του σχεδίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης,
συντηρούν την παραπάνω αισιοδοξία.
Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην ανάσχεση των NPE
αναμένεται να έχει το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης
των δόσεων δανείων, με υποθήκη σε πρώτη κατοικία (
στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια μικρών επιχειρήσεων) καθώς η φιλοσοφία, η έκταση και η διάρκεια
του συμβάλει, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, στην
ενίσχυση της «κουλτούρας» πληρωμών, μέχρις ότου
ξεπερασθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι περισσότερες συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (πιεσόμετρα) μπορεί να μην έχουν
πιστοποιηθεί για την ακρίβειά
τους, οδηγώντας πολλές φορές
σε λανθασμένες διαγνώσεις και
ακατάλληλες θεραπείες, υποστηρίζει μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Hypertension.
Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές
εξέτασαν διάφορα πιεσόμετρα
που πωλούνται διαδικτυακά στην
Αυστραλία, αλλά και σε όλο τον
κόσμο από υπηρεσίες όπως η
Amazon και το eBay. Η πιστοποίηση μιας συσκευής μέτρησης
της αρτηριακής πίεσης προϋποθέτει ενδελεχείς ελέγχους ώστε
να διασφαλιστεί η ακρίβεια στις
μετρήσεις που λαμβάνονται.
Όπως διαπιστώθηκε από τους
ερευνητές όμως:
Μόνο το 6% των 973 μοντέλων
συσκευών μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που είναι διαθέσιμα
στο εμπόριο έχουν λάβει την εν
λόγω πιστοποίηση.
Πάνω από τις μισές συσκευές της
αγοράς αφορούσαν σε μοντέλα
που τοποθετούνται στον καρπό,
κανένα εκ των οποίων δεν έχει
πιστοποιηθεί.
Μόνο λίγο πάνω από το 18% των
συσκευών που τοποθετούνται
στον άνω βραχίονα έχουν πιστοποιηθεί.
Οι μη πιστοποιημένες συσκευές
ήταν φθηνότερες από εκείνες που
έχουν ελεγχθεί για την ακρίβειά
τους.
«Στην περίπτωση που η ακρίβεια
μιας συσκευής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης δεν έχει πιστοποιηθεί, οι θεραπευτικές αποφάσεις είναι πιθανό να βασίζονται σε
ανακριβείς πληροφορίες.
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«Η TUI έτοιμη
για την εκκίνηση
της τουριστικής σεζόν»
και στην Ελλάδα
Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός ταξιδιωτικός
οργανισμός σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι αυτή την στιγμή επικεντρώνεται
στο άνοιγμα των νέων προορισμών που
ξεκινούν τώρα με τη μέγιστη ασφάλεια για
τους ταξιδιώτες σε Βαλεαρίδες, Ελλάδα,
Κύπρο, Πορτογαλία και Κροατία.
Ετοιμη για το επόμενο βήμα της εκκίνησης
της σεζόν σε βασικές τουριστικές της αγορές δηλώνει η TUI, η οποία χαιρετίζει και
την πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να «ανοίξει» εκ νέου σύντομα
τα ταξίδια σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε..
Σε ανακοίνωση από το Ανόβερο, ο
μεγαλύτερος ευρωπαϊκός ταξιδιωτικός
οργανισμός επισημαίνει ότι αυτή την
στιγμή επικεντρώνεται στο άνοιγμα των
νέων προορισμών που ξεκινούν τώρα με
τη μέγιστη ασφάλεια για τους ταξιδιώτες
σε Βαλεαρίδες, Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Κροατία. «Ο όμιλος εκτιμά ως
θετική την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να ανοίξει σύντομα τα ταξίδια
σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Πρόκειται για μία
σωστή κίνηση που αντανακλά τη ζήτηση
από πολλούς ταξιδιώτες να τους επιτραπεί
να ταξιδέψουν με ασφαλή και υπεύθυνο
τρόπο σε χώρες με υψηλή ζήτηση όπως η
Τουρκία ή το Μαρόκο.» Σημειώνεται ότι τα
σύνορα της Ευρώπης θα ανοίξουν από 1ης
Ιουλίου για 15 χώρες εκτός Ε.Ε., μεταξύ των
οποίων και το Μαρόκο (οι τελικές αποφάσεις από την Ε.Ε. αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα), ωστόσο επί του παρόντος
η Τουρκία μαζί με ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία,
Βραζιλία και Αλβανία φαίνεται ότι μένουν
εκτός από τη λίστα, η οποία πάντως θα
ανανεώνεται κάθε 15 μέρες. Βαλεαρίδες,
Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία και Κροατία
είναι οι επόμενοι προορισμοί που εντάσσονται τώρα στο πρόγραμμα του οργανισμού,
ο οποίος μετά την επανέναρξη του προγράμματός του αρχικά στη Γερμανία και
την Αυστρία μέσα στο Μάϊο, ήδη κάνει τον
πρώτο απολογισμό από την επανεκκίνηση
που έγινε στα μέσα Ιουνίου στη Μαγιόρκα.
«Στόχος των ισπανικών αρχών αλλά και της
TUI ήταν να εφαρμόσουν στην πράξη, κατά
το βέλτιστο δυνατό, τους κανόνες ασφαλείας και να αξιολογήσουν εν συνεχεία
της αποδοχή τους από τους επισκέπτες.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι πελάτες
έχουν αποδεχθεί και εφαρμόζουν πλήρως
τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια
των πτήσεων και στα ξενοδοχεία, ωστόσο
λεπτομέρειες σχετικά με τα πρώτα αυτά
πιλοτικά αποτελέσματα θα γίνουν γνωστές
μέσα στην επόμενη εβδομάδα». Σημειωτέον ότι σήμερα η ηγεσία του υπουργείου
Τουρισμού, ο υπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης και ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος
Κόνσολας θα μεταβούν στην Κω για την
υποδοχή της πρώτης αεροπορικής πτήσης
από το εξωτερικό, η οποία θα προσγειωθεί
σε ελληνικό περιφερειακό αεροδρόμιο,
δεδομένου ότι από αυτή την εβδομάδα
ξεκινούν και πάλι οι διεθνείς πτήσεις στα
περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Η
πρώτη διεθνής πτήση που θα προσγειωθεί
σε περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας
είναι πτήση της TUI από τη Γερμανία, η
οποία θα μεταφέρει στη χώρα μας 170
ιατρούς.

Τούρκος υπουργός Ενέργειας:

Κάνουμε γεωτρήσεις στα όρια
της «Γαλάζιας Πατρίδας»!

Ο

Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, αναφέρθηκε στο τουρκο-λυβικό
μνημόνιο και παραδέχτηκε ότι η διαδικασία από τον ΟΗΕ της καταχώρησης των
συντεταγμένων που προβλέπει η συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης συνεχίζεται, δεν
έχει ολοκληρωθεί.

«Η διαδικασία στα εθνικά
γειακά σχέδια της Άγκυρας
κοινοβούλια ολοκληρώθητο αμέσως επόμενο διάστημα.
κε, εγκρίθηκε (η συμφωνία).
Ο Φατίχ Ντονμέζ αναφέρθηΩστόσο, επί του παρόντος, η
κε στις δραστηριότητες της
διαδικασία σχετικά με την καΤουρκίας στην ανατολική
ταχώρηση της συμφωνίας στα
Μεσόγειο με τα πλωτά γεωΗνωμένα Έθνη βρίσκεται ακότρύπανα και τα ερευνητικά
μη σε εξέλιξη», διευκρίνισε,
σκάφη, υπογραμμίζοντας ότι
αν και η πρόσφατη επίσκεψη
τα τελευταία 2-3 χρόνια πραγτου Σαράζ στην Τουρκία και το
ματοποιήθηκαν 6 μεγάλου βάαντικείμενο της συνομιλίας με
θους γεωτρήσεις στην ανατοτον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ.
λική Μεσόγειο και η έβδομη
ήταν κυρίως η υλοποίηση του τουρκο-λιβυκού συμφώνου με το Γιαβούζ είναι σε εξέλιξη στα δυτικά της Κύπρου.
για την ενέργεια, όπως είπε ο Φατίχ Ντονμέζ.
«Χρησιμοποιούμε συχνά αυτό το χάρτη, γιατί η περιοχή
«Αυτό που κοιτάζουμε τώρα στη Λιβύη είναι πώς μπορούμε στην οποία αναφερόμαστε είναι μια πολύ ευρεία περιοχή,
να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. αν κοιτάξετε. Όπως είναι ο νέος όρος, θα μπορούσαμε να
Αλλά το κατεξοχήν ζήτημα και στόχος τώρα στη Λιβύη είναι πούμε ότι αυτά είναι τα σύνορα της "Γαλάζιας Πατρίδας" μας.
–αναμφίβολα- να εγκαθιδρυθεί μια μόνιμη ειρήνη και να Αυτός είναι ο χάρτης των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας
επέλθει ηρεμία», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, μας, της οικονομικής μας ζώνης. Η περιοχή με κόκκινο
ενώ όσον αφορά τη συνεργασία Άγκυρας-Τρίπολης για την είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Τουρκικής
ανασύσταση του κράτους της Λιβύης, ο Φατίχ Ντονμέζ Δημοκρατίας με βάση την υφαλοκρηπίδα της. Η περιοχή
αναφέρθηκε στη σχεδιαζόμενη συμβολή των τουρκικών με πράσινο είναι η περιοχή, για την οποία η ΤΔΒΚ έχει παεταιρειών στην εξόρυξη των πετρελαίων της χώρας, προ- ράσχει άδεια στην ΤΡΑΟ (Τουρκική Εταιρία Πετρελαίων)
κειμένου να τα καρπωθεί ο λαός της κι όχι η Τουρκία, όπως για έρευνες και εξορύξεις πετρελαίου. Έως σήμερα έχουμε
τόνισε. «Εμείς εκεί σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε μαζί με πραγματοποιήσει 6 αναγνωριστικές γεωτρήσεις τόσο στα
την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης. Εξάλλου και τεμάχια που μας έχει παραχωρήσει άδειες η ΤΔΒΚ όσο και
στο παρελθόν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά στο μεταξύ, εντός της δικής μας υφαλοκρηπίδα. Και η έβδομη συνεχίμπορεί να υπάρξουν κι άλλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρίες ζεται στα δυτικά του νησιού», εξήγησε ο Τούρκος υπουργός
με τις οποίες μπορούμε να κινηθούμε από κοινού. Αλλά αυτό Ενέργειας, παρουσιάζοντας πάλι τους χάρτες που η Άγκυρα
ο καιρός θα το δείξει. Και να πούμε αυτό: Το πετρέλαιο και έχει χαράξει μόνη της και βάσει των οποίων ενεργεί στην
οι φυσικοί πόροι της περιοχής είναι για τη ευημερία και την ανατ. Μεσόγειο. Ο Φατίχ Ντονμέζ εξήγησε ότι θα γίνουν
ανάπτυξη του Λιβυκού λαού. Δεν είμαστε αποικιοκράτες. επαναληπτικές γεωτρήσεις σε όλες τις περιοχές που έχουν
Δεν πηγαίνουμε εκεί έχοντας ιμπεριαλιστικά κίνητρα», ήδη πραγματοποιήσει «αναγνωριστικές» -όπως τις χαραδήλωσε εμφαντικά, αλλά με μία αντίληψη του καζάν-καζάν, κτήρισε- γεωτρητικές δραστηριότητες, καθώς οι σεισμικές
δηλαδή όλοι να κερδίσουν και πάλι. Αυτή τη στιγμή στόχος έρευνες επίσης συνεχίζονται. «Είμαστε στη δεύτερη φάση,
της Τουρκίας είναι να υλοποιήσει τις συμφωνίες της με δηλαδή των αναγνωριστικών γεωτρήσεων και των ερευνών»,
τη Λιβύη και να προχωρήσει σε ενίσχυσή τους, δήλωσε ο αποσαφήνισε, εξηγώντας ότι τα ερευνητικά πλοία τραβούν
Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, σε συνέντευξή φιλμ από το βυθό, MRI, όπως διευκρίνισε, κι οι αναλύσεις
του στο τηλεοπτική δίκτυο Κανάλ 7, αναφερόμενος στα ενερ- των δεδομένων παίρνουν πολλούς μήνες.

Στροφή σε «καταφύγια»: Άλμα τιμής χρυσού σε επίπεδα 2011,
εν μέσω ανησυχίας για «δεύτερο κύμα» Covid-19
Η τιμή του χρυσού καταγράφει το πλέον κερδοφόρο τρίμηνο από το 2016, καθώς οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 500.000
παγκοσμίως ενω΄τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Η αύξηση των αριθμών αποτελεί μια ανατριχιαστική υπενθύμιση ότι η πλέον θανατηφόρα
πανδημία της σύγχρονης εποχής παραμένει ισχυρότερη από ποτέ.
Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε άνοδο 17% φέτος καθώς οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες εφάρμοσαν μέτρα
τόνωσης για να βοηθήσουν τις οικονομίες που έχουν πληγεί από την πανδημία. Οι επενδυτές στρέφονται ολοένα
και περισσότερο σε χρυσό για την αποθήκευση πλούτου, ενώ αναλυτές και τράπεζες – συμπεριλαμβανομένης της
Goldman Sachs – προβλέπουν τώρα ότι θα φτάσει το ρεκόρ των 2.000 δολαρίων ανά ουγγιά σε 12 μήνες.
«Ο χρυσός επωφελείται από την αυξανόμενη υποψία ότι ο Covid-19 έχει υποτιμηθεί σοβαρά», δήλωσε ο Γκάβιν
Γουέντ, ανώτερος αναλυτής πόρων στη MineLife Pty. «Ο χρυσός επιπλεόν ενισχύεται από τα τρισεκατομμύρια
τονωτικών με τα οποία οι κεντρικές τράπεζες τροφοδοτούν την οικονομία αλλά και την πιθαντότητα τα πραγματικά
επιτόκια να υποχωρήσουν κάτω από το μηδέν στις ΗΠΑ. Είναι δυο παράμετροι που μαζί υποστηρίζουν έντονα την
τιμή του χρυσού και πιθανότατα να την ωθήσουν σε νέα υψηλά».
Τα χρυσά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο έως 0,6% στα 1.790,40 δολ. Η ουγγιά στο Comex και
διαπραγματευόταν στα $1.787,20 δολάρια το πρωί στο Λονδίνο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – που έκαναν
ρεκόρ στα 1.923,70 δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2011 – έφτασαν μόλις $5 από τα $1.800 την περασμένη εβδομάδα.
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UniCredit:
«Βλέπει» ύφεση 16%
στην Ελλάδα το 2020
& ανάκαμψη
12% το 2021
Σε νέα εκτίμηση καλύτερη από την προηγούμενη (-18,6% για το 2020) προχώρησε η Unicredit για το πλήγμα που θα
δεχθεί η ελληνική οικονομία από την
πανδημία. Η Unicredit αναθεώρησε
προς τα πάνω την εκτίμησή της.
Η Unicredit εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 16% το 2020 και προβλέπει ανάκαμψη της τάξης του 12%
από 15,5 με βάση την προηγούμενη
πρόβλεψη το 2021. Το πρώτο τρίμηνο
το ΑΕΠ συρρικνώθηκε λιγότερο του
2% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της
ευρωζώνης (3,8%). Το μικρότερο ποσοστό συρρίκνωσης οφείλεται στην
θετική εικόνα της κατανάλωσης και
στα αποθεματικά.
Αυτά αντισταθμίζουν εν μέρει τους αναμενόμενους αρνητικούς παράγοντες.
Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι το
ΑΕΠ θα παραμείνει 5% κάτω από τα
επίπεδα του 2019. Η ελληνική οικονομία είναι πιθανό να επιδείξει μια άνευ
προηγουμένου συρρίκνωση εξαιτίας των
περιοριστικών μέτρων. Οι εξαγωγικές
αγορές της Ελλάδας αναμένεται να είναι
από τις χειρότερα πληττόμενες από την
πανδημία γεγονός που θα οδηγήσει σε
μεγάλη πτώση σε ό,τι αφορά τη ζήτηση
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η
τουριστική περίοδος της άνοιξης η οποία
συνεισφέρει στο 25% των συνολικών
τουριστικών εσόδων- αντιστοιχεί το 10%
του ΑΕΠ το 2019, χάθηκε.
Επιρόσθετα οι απώλειες σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για το καλοκαίρι που
γίνονται την άνοιξη θα σημάνει κατά
πάσα πιθανότητα ότι οι επιπτώσεις
της πανδημίας θα είναι πιο επίμονες
στην τουριστική βιομηχανία σε σχέση
με άλλους τομείς της αγοράς. Η μείωση στις κρατήσεις σε συνδυασμό με
το πλήγμα που έχουν δεχθεί οι χώρες
απ όπου προέρχονται οι τουρίστες, σε
επίπεδο εισοδήματος, θα μεταφραστεί
σε απώλειες μεγαλύτερες του 50% στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει
σε γενναία εισοδηματική στήριξη και σε
πολλά μέτρα ρευστότητας για να μετριάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να
υποστηρίξει την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Στο τέλος Μαίου
το πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων για
το 2020 ενισχύθηκε κατά 15 δισ. ευρώ
(8% του ΑΕΠ 2019) συμπεριλαμβανομένων 9 δισ για κοινωνικές ενισχύσεις
και φοροαπαλλαγές καθώς και 6 δισ
σε αναβολές πληρωμών και εγγυήσεις
δανείων. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το
πακέτο θα ανέλθει σε 24 δισ. ευρώ (13%
του ΑΕΠ).
Η Unicredit σημειώνει πως ο έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει δηλώσει ότι θα υιοθετήσει και επιπρόσθετα μέτρα το φθινόπωρο, υπό τον
όρο ότι η Ελλάδα καταφέρνει να λάβει
από τους δανειστές της πράσινο φως
για μείωση του πρωταρχικού στόχου
για πλεονάσματα το 2021 μικρότερο από
2% του ΑΕΠ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Χαρδαλιάς:
Οι Ενοπλες Δυνάμεις
αναλαμβάνουν
τους ελέγχους
στα νησιά
Την ανάγκη για συνεργασία, συνεννόηση
και συναίνεση έτσι ώστε να μπορέσουμε
να ξεπεράσουμε την κατάσταση την
οποία βιώνουμε και σιγά σιγά να χτίσουμε
την επόμενη μέρα για την πατρίδα
μας, για τα νησιά μας για τον ελληνικό
τουρισμό, τόνισε σε δήλωση του σήμερα
το βράδυ στη Μυτιλήνη ο Υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς,
στο πλαίσιο τετραήμερης περιοδείας
του στα περιφερειακά αεροδρόμια της
χώρας, ενόψει του «ανοίγματος» των
διεθνών πτήσεων την 1η Ιουλίου.
Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς «θα εγκατασταθούν μόνιμα κλιμάκια υγειονομικών
στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα
νησιά τους επόμενους τρεις μήνες, που
θα έχουν την απόλυτη ευθύνη για τους
ελέγχους που θα γίνονται. Κάθε μέρα
πτήσεων θα γίνονται 60 στοχευμένοι
έλεγχοι, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
μιας πλατφόρμας. Η οποία σε όλη τη
χώρα θα δίνει την προτεραιότητα και θα
υποδεικνύει με βάση επιστημονικά και
επιδημιολογικά κριτήρια που αφορούν
στον τόπο προέλευσης, στο προφίλ του
ταξιδιώτη, στα ηλικιακά του δεδομένα και
μια σειρά άλλων κριτηρίων για το ποιος
πρέπει να κάνει το τεστ ποιος μπορεί
να θεωρείται ως μεγαλύτερου ρίσκου
ταξιδιώτης». Κατά την παρουσία του στη
Μυτιλήνη, ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία σχετική με τη διαχείριση του
αεροδρομίου, με όλους τους φορείς, τον
αερολιμενάρχη, τον φορέα διαχείρισης
και τους εμπλεκόμενους φορείς των σωμάτων ασφαλείας. Ακολούθησε τεχνική
σύσκεψη ενώ την Τρίτη θα γίνει η άσκηση
προσομοίωσης «έτσι ώστε να είμαστε
έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή έχουμε την
πρώτη πτήση στη Μυτιλήνη με επισκέπτες
από το εξωτερικό να μην έχουμε κανένα
πρόβλημα και όλα να κυλήσουν ομαλά»
σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε επίσης πως «το ζήτημα της
δημόσιας υγείας είναι πάνω και πέρα από
οτιδήποτε άλλο. Είναι άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης για το άνοιγμα της
οικονομίας και ειδικά την στήριξη του
τουρισμού σε κάθε επίπεδο και εδώ στο
πολύ όμορφο βόρειο Αιγαίο. Αυτό όμως
πρέπει να γίνει με ξεκάθαρους όρους
δημόσιας υγείας, όλοι οι ταξιδιώτες που
θα έρχονται εδώ θα πρέπει να είναι και
να αισθάνονται ασφαλείς αλλά πάνω
και πέρα από οτιδήποτε άλλο εδώ οι
νησιώτες μας, όλοι αυτοί που θα τους
φιλοξενήσουν θα πρέπει και να είναι και
να παραμείνουν αργότερα ασφαλείς».
Επίσης ο Υφυπουργός συνέστησε «με
νηφαλιότητα να αντιμετωπίζουμε το κάθε
κρούσμα που θα παρουσιασθεί γιατί
πίσω από τη διαχείριση αυτή είναι τα
νησιά μας, η ανάγκη να μη στιγματιστεί
ο τουρισμός μας, να μη δημιουργήσουμε
λάθος εικόνα μέσα από φήμες ή διαφορετικές προσεγγίσεις και συντεταγμένα
να αντιμετωπίσουμε την επόμενη ημέρα
για το καλό της πατρίδας για το καλό των
επόμενων γενεών, για το καλό των ίδιων
μας των παιδιών».

Κορωνοϊός: Οι αριθμοί τρομάζουν ξανά

Πάνω από 10 εκατ. τα κρούσματα,
ξεπέρασαν τους 501.000 οι θάνατοι

Η

πανδημία του κορωνοϊού μοιάζει να μπαίνει σταδιακά σε μία νέα φάση έξαρσης.
Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων μόλυνσης, μάλιστα, ίσως υποδηλώνει ότι το
πέρασμα από το πρώτο πανδημικό κύμα στο δεύτερο αποδειχθεί συντομότερο απ’
όσο αρχικά υπολογιζόταν, με τους κύκλους του ιού να διαδέχονται ο ένας τον άλλο.
Κι αυτό, ενώ ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Εφτά μήνες μετά την έλευσή
του καταγράφονται περισσότερα 10.110.000 κρούσματα
παγκοσμίως (στην πραγματικότητα είναι πολλαπλάσια)
και περισσότεροι από 501.000 νεκροί με τον ρυθμό εξάπλωσης (R0) να έχει διπλασιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο
από τις 21 Μαΐου.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μόνο τις
τελευταίες έξι ημέρες έχουν καταγραφεί ένα εκατομμύριο
νέα κρούσματα κορωνοϊού.
Στην Ευρώπη, εμφανίζονται εστίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Η επιβολή καραντίνας σε περιοχή του
Βερολίνου και της Λισαβώνας επανάφερε το κλίμα ανησυχίας της άνοιξης.
Στις ΗΠΑ, αν και είχε επιτευχθεί μία σχετική επιβράδυνση, ο χάρτης της πανδημίας διευρύνεται καθημερινά, ενώ
ολόκληρες πολιτείες επαναφέρουν μέτρα πριν καν αυτά
αρθούν με τον υπουργό Υγείας Άλεξ Αζάρ να προειδοιποιεί
ότι «πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατάσταση και το
"παράθυρο" για να την ελέγξουμε κλείνει».
Η Λατινική Αμερική έχει πληρώσει βαρύ τίμημα με πρώτη
τη Βραζιλία. Η Ασία και η Μέση Ανατολή ταλανίζονται
ακόμα, ενώ συνολικά 210 χώρες ανά τον κόσμο έχουν
πληγεί από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση.
Ο κορυφαίος επιδημιολόγος στη Γερμανία Κρίστιαν Ντρόστεν προειδοποιεί για ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού και
δηλώνει πως δεν είναι αισιόδοξος. Ο ρυθμός αναπαραγωγής
της επιδημίας Covid-19 (R0) στη Γερμανία βρίσκεται στο
2,76. Τρεις θάνατοι σημειώθηκαν στη χώρα το τελευταίο
24ωρο και 256 κρούσματα, φθάνοντας τα 193.449. Μέχρι
τώρα, η Γερμανία αντιμετωπίζει τοπικά τις αναζωπυρώσεις.
Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας επέβαλε ξανά lockdown, εξαιτίας δεκάδων κρουσμάτων σ’ ένα
εργοστάσιο συσκευασίας κρέατος. Η Γαλλία βρίσκεται
στην ίδια κατάσταση. Το σύνολο των νέων ημερήσιων
κρουσμάτων αυξήθηκε αξιοσημείωτα. Στην Πορτογαλία
ξανακλειδώθηκαν μέσα πολίτες, μεταξύ των οποίων και
αυτοί που κατοικούν στα βόρεια προάστια της Λισαβόνας.
Η Ιρλανδία ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα, τον υψηλότερο
αριθμό νέων μολύνσεων εδώ και δύο εβδομάδες και έξι θα-

νάτους. Σε δεινή θέση βρίσκονται και χώρες των Βαλκανίων.
Η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία και η Αρμενία είναι στο
κόκκινο. Η Βρετανία συνεχίζει την σταδιακή χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων, με σύσσωμη των επιστημονική κοινότητα της χώρας να προειδοποιεί για επικείμενο δεύτερο
κύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί με
τεράστια ανησυχία και την προέλαση του ιού στην Αφρική.
Μέσα σε 24 ώρες, τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 11.225,
φθάνοντας τον αριθμό των 356.442. Οι δε νεκροί τείνουν
να ξεπεράσουν τις 10.000, με διάχυτη την εκτίμηση ότι οι
αριθμοί αυτοί είναι μικρότεροι των πραγματικών.
Στην Ιαπωνία, η κυβέρνηση ανέφερε 60 νέα περιστατικά μόλυνσης, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο
αριθμό περιστατικών από την 4η Μαΐου, όπως μετέδωσε
το τηλεοπτικό κανάλι TBS στο Τόκιο. Η χώρα της Ασίας,
όμως, στην οποία ο κορωνοϊός καλπάζει είναι η Ινδία. Εκεί
καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες περισσότερα από
10.000 νέα κρούσματα καθημερινά. Παρ’ όλα αυτά η ινδική
κυβέρνηση προχωρά σε χαλάρωση των περιοριστικών
μέτρων, λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία.
Η Νότια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα εστία σε
προάστιο της πρωτεύουσας Σεούλ. Αλλά ούτε η Κίνα λέει να
ξεπεράσει το πρόβλημα. Στο Πεκίνο, οι αρχές επανέφεραν
ορισμένους περιορισμούς για τους πολίτες, καθώς ξέσπασε
ένα νέο κύμα μολύνσεων σε μεγάλη αγορά χονδρικής στην
πόλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Καλιφόρνια, το Νιου
Τζέρσι, το Τέξας, το Ιλινόι, η Φλόριντα και η Μασαχουσέτη καταγράφουν πάνω από 100.000 κρούσματα. Η Νέα
Υόρκη συνεχίζει να πλήττεται όσο καμία άλλη πόλη, με
31.362 θανάτους και 391.923 καταγεγραμμένα κρούσματα.
Οι περισσότερες παραλίες της χώρας θα παραμείνουν
κλειστές κατά τη διάρκεια της εθνικής εορτής των ΗΠΑ
στις 4 Ιουλίου, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση. Μόνο στη Φλόριντα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
του Σαββάτου ήταν 132.545. Όλα δείχνουν ότι ο κορωνοϊός
όχι μόνο είναι ακόμα εδώ, αλλά και έχει περάσει στην
αντεπίθεση. Η άρση των περιοριστικών μέτρων για να
αποφευχθούν δραματικές οικονομικές επιπτώσεις, έχει
διευκολύνει την εξάπλωση, μετά τη συρρίκνωσή του στις
εβδομάδες του lockdown.

Ιταλία: Kαλοκαίρι χωρίς Αμερικανούς τουρίστες
ισοδυναμεί με απώλειες €1,8 δισ.
Το κλείσιμο των ευρωπαϊκών συνόρων στους Αμερικανούς αυτό το καλοκαίρι λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού θα μεταφραστεί με απώλειες ύψους 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ιταλική οικονομία, εκτιμά η μεγαλύτερη
συνδικαλιστική ένωση αγροτών Coldiretti.
«Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ είναι οι τουρίστες, εκτός Ευρώπης, που εκτιμούν περισσότερο την Ιταλία, με 12,4
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το καλοκαίρι», σύμφωνα με τα δεδομένα της Τράπεζας της Ιταλίας (Bankitalia) του
τρίτου τριμήνου του 2019, τα οποία επικαλείται η Coldiretti.
Η απουσία τους αυτό το καλοκαίρι θα μεταφραστεί με «απώλειες ύψους 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για τον τουρισμό
Made in Italy», υπογραμμίζει η συνδικαλιστική ένωση σε ένα δελτίο τύπου.
Στη ζημία αυτή προστίθενται οι απώλειες από τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία «που δεν σταμάτησαν να αυξάνονται τα
τελευταία χρόνια, την ώρα που οι ενδείξεις είναι ασθενείς από τη Γερμανία και τη Βόρεια Ευρώπη παρά το άνοιγμα
των (διευρωπαϊκών) συνόρων εδώ και 15 ημέρες», τονίζει το συνδικάτο Coldiretti.
Σύμφωνα με την Coldiretti, η απουσία ξένων τουριστών δεν θα αποζημιωθεί από τον εσωτερικό τουρισμό, δεδομένου
ότι μονάχα 34 εκατομμύρια Ιταλοί αποφάσισαν να πάνε διακοπές για λίγες ημέρες αυτό το καλοκαίρι, ένας αριθμός
μικρότερος κατά 13% σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο.
Εντούτοις, η συνδικαλιστική ένωση υπογραμμίζει ότι η Ιταλία είναι φέτος ο προορισμός που θα προτιμήσει για τις
διακοπές του το 93% των Ιταλών, έναντι 86% τον περασμένο χρόνο.
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Γεραπετρίτης
για ανασχηματισμό:
Μετά την 1η Ιουλίου
να είστε σε εγρήγορση
Ανοικτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού
οποιαδήποτε στιγμή μετά την 1η Ιουλίου
άφησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο
υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι ανασχηματισμός ή «διορθωτικές κινήσεις» γίνονται σε ουδέτερο χρόνο και συνέχισε: «Για
να υπάρξει ανασχηματισμός ή διορθωτικές
κινήσεις, όπως θα συμβεί τώρα, θα πρέπει να
έχουμε έναν ουδέτερο χρόνο, όχι όσο είσαι
μέσα στην κρίση. Από τη στιγμή που ανοίγουμε τον τουρισμό αρχές Ιουλίου, ο χρόνος
καθίσταται ουδέτερος και ο πρωθυπουργός θα
πρέπει να αποφασίσει πότε θα προχωρήσει
σε αυτή τη διόρθωση».
Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε
ότι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης
υπήρξε ανατροπή σε ό,τι αφορά τη φύση και
την αντιμετώπιση κάποιων υπουργείων, φέρνοντας το παράδειγμα του υπουργείου Υγείας.
«Το υπουργείο Υγείας το αντιλαμβανόμασταν ως ένα υπουργείο υψηλής πολιτικής
και λόγω της κρίσης αποδείχτηκε πως είναι
ένα υπουργείο που πρέπει να στηρίζεται σε
κατεξοχήν τεχνοκρατικά δεδομένα», είπε και
πρόσθεσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι
η ενίσχυση του ΕΣΥ με τρόπο που να μπορεί
να λειτουργεί αρμονικά με τον ιδιωτικό τομέα.
Γεραπετρίτης: Ο Χαρδαλιάς έχει μεγάλο
«φαν κλαμπ»
Κληθείς να σχολιάσει τον ρόλο που έχει αναλάβει ο Νίκος Χαρδαλιάς αλλά και το ενδεχόμενο αναβάθμισής του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε: «Ο κ. Χαρδαλιάς έχει ήδη αναβαθμιστεί
μία φορά κι έχουμε πάντα υπόψη μας ότι το
να αναβαθμίζεις ή να υποβαθμίζεις με βάση
του παραγόμενο έργο το επιδοκιμάζουμε και
το θεωρούμε αναγκαίο». Πρόσθεσε, δε, ότι
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας «έχει
μεγάλο φαν κλαμπ».
«Μου έστειλαν μηνύματα από το νησί μου,
την Κάρπαθο, όπου μετέβη και μου είπαν
πόσο ανακουφισμένοι αισθάνθηκαν από τον
επαγγελματισμό που επέδειξε», σημείωσε ο
κ. Γεραπετρίτης. Όπως αποκάλυψε, μάλιστα,
«με κάλεσαν από τη Γαλλία για να μου πουν
πώς θα είναι δυνατόν να αναλάβουν τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά την Πολιτική Προστασία».
Τέλος, αναφορικά με την προκαταβολή
φόρου των επιχειρήσεων, ο κ. Γεραπετρίτης αποκάλυψε ότι μελετάται ακόμη και
το ενδεχόμενο μηδενικής προκαταβολής
φόρου για ζημιογόνες επιχειρήσεις. « Έχει
ήδη εξαγγελθεί ότι θα έχουμε μείωση στην
προκαταβολή φόρου. Μελετάται και μία μεγαλύτερη εξατομίκευση. Εχετε δίκιο, δεν
είναι δυνατόν ζημιογόνες επιχειρήσεις φέτος,
που θα είναι οι περισσότερες, επί τη βάσει
περσινών κερδών να δώσουν προκαταβολή
φόρου. Μελετάται να απομειωθεί ή ακόμα
και να μηδενιστεί η προκαταβολή φόρου.
Είναι εύλογο».
Τέλος, αναφορικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της
Τουρκίας, ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε εμφατικά:
«Για εμάς είναι θέμα αρχής η πολιτική των
ανοικτών διαύλων. Ανεξαρτήτως του πόσο
μεγάλα προβλήματα γειτονίας, πόσο μεγάλες δυσκολίες κατανόησης μπορεί να έχεις
για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι
απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν ανοιχτοί
δίαυλοι, γιατί θα πρέπει να απαμβλύνονται
οι αντιθέσεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρθ. 9574 Β / 29-6-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για την αγνώστου διαμονής ΑΖΙΖΑ (Αζίζαϊ) του LUAN (Λουάν) και της MERITA
(Μερίτα) πρώην κατοίκου Αλίμου - Αττικής οδός Λυσικράτους και Αρεως αριθ.
1, την από 26.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή του Κωνσταντίνου ΣΑΙΝΗ της Λουκίας ΣΑΙΝΗ
και πατρός αγνώστου κατοίκου Γλυφού
Μεγάρων ο οποίος καλεί την ανωτέρω
για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν
7270/24-3-2017 συμφώνου συμβίωσης
της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω
δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή του, θα προβεί στην λύση αυτού
μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο
διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015.
Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρθ. 9575 Β / 29-6-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για τον αγνώστου διαμονής ERMIRALD
(Ερμιράλντ) Επίθετο QOSJA (Κιόσια) του
MIXALQOSJA (Μιχαήλ Κιόσια) και της
KATERINQOSJA (Κατερίν Κιόσια) την
από 26.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ της Ειρήνης Καρακούνη
κατοίκου Γλυφού Μεγάρων η οποία καλεί
τον ανωτέρω για την από κοινού λύση
του υπ' αριθμόν 7123/25-1-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς
Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση
που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην
παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί
στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα
με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7
του Ν. 4356/2015.
Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρίθμ. 4520Ζ'/17-6-2020 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό του Βασίλειου Πεπονάκη
του Γαρυφάλλου που κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Επαναστάσεως 1909 αρ. 3Γ', (Α.Φ.Μ. 110900467)
και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν
γραπτής εντολής του Δικηγόρου Νίκου
Χριστόπουλου, πληρεξουσίου του ΚΟΣΤΕΛ (ον) ΙΦΤΟΤΖΕ (επων.) (COSTEL
IFTODE) του Ντουμίτρου (Dumitru), Ρουμάνου υπηκόου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Αντιόχειας αρ. 47. (Α.Φ.Μ. 100378990),
την από 6-5-2020 ΑΓΩΓΗ του (τακτική
Διαδικασία) κατά του ως άνω καθού, με
την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή
του, να καταδικασθεί ο εναγόμενος να
του καταβάλλει, για τους περιεχόμενους
στο ιστορικό της ως άνω αγωγής λόγους,
το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
ΕΥΡΩ, νομιμότοκα από της επιδόσεως
της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να
κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί
ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική του
δαπάνη. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στις 8-6-2020 στο Ειρηνοδικείο
Χαλανδρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης
1953/2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 75/2020, καλείται δε ο Βασίλειος
Πεπονάκης του Γαρυφάλλου που κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός
Επαναστάσεως 1909 αρ. 3Γ', (Α.Φ.Μ.
110900467) και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως: α) Σύμφωνα με το άρθρο
237 Κ.Πολ.Δ. καταθέσει προτάσεις και
προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα
και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές εντός της αναφερόμενης σε
αυτό προθεσμίας, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους,

κατά το άρθρο 96 Κ.Πολ.Δ. Η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής η οποία παρατείνεται για άλλες
τριάντα (30) αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. β) Καταθέσει προσθήκη αντίκρουση των προτάσεων εντός των
επομένων δεκαπέντε (15) ημερών από
τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων γ) Παρασταθεί
κατά την συζήτηση της Αγωγής στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου,
όταν και όπου ορισθεί από τον αρμόδιο
Ειρηνοδίκη.
Αθήνα 25-6-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με γραπτή παραγγελία του δικηγόρου
Αθηνών Γεώργιου Ε. Φράγκου·(ΑΜ/ΔΣΑ
36621), ως πληρεξούσιου της Αικατερίνης Τζιάφα του Γεωργίου, κατοίκου
Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Πάτμου 5,
με Α.Φ.Μ. 076937718, επιδόθηκε στις
26-06-2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής
καθού, Ελισσάβετ Μήκα του Δημητρίου,
πρώην κάτοικο Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Αγίου Όρους 27Α, με την υπ' αριθμ.
5188 έκθεσή μου, επικυρωμένο αντίγραφο της από 05-06-2020 και με αριθμ.
κατάθεσης ΓΑΚ 2669/2020 και ΕΑΚ
43/2020 ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης
εναντίον της δεύτερης με την οποία ζητά
να υποχρεωθεί η καθού να της καταβάλει
υπό την ιδιότητά της ως Γενικής Διαχειρίστριας του Συγκροτήματος Nea Filothei
Village και εκπροσωπούσας το σύνολο
των συνιδιοκτητών αυτού α) το ποσόν
των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο
λεπτών (€4.424,32), το οποίο αφορά
σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες
Πυρήνα για τους διαχειριστικούς μήνες
Ιούνιος 2013 - Νοέμβριος 2013 και Σεπτέμβριος 2016 - Μάιος 2020 και β) το
ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€586,20) το οποίο
αφορά σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες Συγκροτήματος (ΔΕΗ Γκαράζ) για
τους διαχειριστικούς μήνες Φεβρουάριος
2016 - Ιανουάριος 2020, ήτοι συνολικά
το ποσόν των πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ
και πενήντα δύο λεπτών (€5.010,52).
Σύμφωνα με την από 17-06-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη
ορισμού συζήτησης (στοιχεία προσδιορισμού), έχει ορισθεί δικάσιμος από το
άνω δικαστήριο και στο κατάστημά του,
στις 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09:00 με αρ. πιν. ΕΡ-Μ-Π 4, προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες καλουμένη
να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΦΡΑΓΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μ.Δ.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Μετά από έγγραφη παραγγελία του
Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Καμαρόπουλου, πληρεξούσιου της Χριστίνας Αθανασίου του Ιωάννη κατοίκου
Αγ. Βαρβάρας Αττικής, εγώ, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών
Ανθή Νικολοπούλου, επέδωσα στην
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
αποδεικνυομένης της επιδόσεως με την
υπ’αρ.10.093/24-06-2020 έκθεσή μου,
για τον Ρασούλ Σαχίντ του Γκουλάμ,
πρώην κάτοικο Αγ. Βαρβάρας Αττικής
οδού Αβέρωφ αρ. 7 και ήδη αγνώστου
διαμονής, πιστό κυρωμένο αντίγραφο
της υπ’ αριθμ. 5646/2020 Απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
η οποία δίκασε ερήμην του ως άνω εναγομένου, όρισε το νόμιμο παράβολο για
άσκηση ανακοπής ερημοδικίας 200€,
δέχθηκε την αγωγή, απήγγειλε τη λύση
του γάμου μεταξύ των διαδίκων που

τελέστηκε στις 24/10/2017, καταδίκασε
τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας ποσού 500€ και τα επιδίκασε
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’ αρ.10.094/24-06-2020 έκθεσή
μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια
του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Ευγενίας Σούλα πληρεξούσιας του Κωνσταντίνου Ακριώτη
του Χρήστου κατοίκου Παπάγου Αττικής οδού Αναστάσεως αρ. 149, Α.Φ.Μ
014238902, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Μουτζούρη του Γεωργίου πρώην
κάτοικο Χολαργού Αττικής οδού Μέτωνος αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής,
Πιστό αντίγραφο της από 15/05/2020
ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω πρώτου κατά
του δεύτερου με την οποία απευθύνεται
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου
και ζητά Να γίνει δεκτή η αγωγή του, Να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει
το ποσό των 13.470,28€ νομιμοτόκως
από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί
προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που
θα εκδοθεί, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του
πληρεξούσιου δικηγόρου. Στο πιο πάνω
πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης:
α) Ε.Α.Κ: 79/2020, Γ.Α.Κ: 2059/2020,
β) προθεσμία κατάθεσης προτάσεων
εντός 100 ημερών από την κατάθεση,
η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες
εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για
την επίδοση.
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κάνω γνωστό ότι, μετά την από
26.06.2020 έγγραφη παραγγελία του
Δικηγόρου Αθηνών Βασίλη Χ. Βασιλάκη πληρεξούσιο της Παρασκευής χήρας
Μιχαήλ Ρεστάκη, το γένος Θεοδώρου
και Μαριάνθης Σπανού, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 55,
με Α.Φ.Μ. 026394745, σύμφωνα με την
από 29/06/2020 και με αριθμό 8354β’
έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών
Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος, επέδωσα
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον Χαράλαμπο Πουλόπουλο του Παναγιώτη, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 209 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το επίσημο της
από 05/06/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαγραφής
αναγνωριστικής αγωγής κληρονομικού
δικαιώματος) της ανωτέρω αιτούσας.
ΚΑΤΑ του Χαράλαμπου Πουλόπουλου, η οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΙΔΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας),
με ΓΑΚ: 3284/2020/19.06.2020 και
ΕΑΚ¨110/2020, δικάσιμος στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, στις
20-11-2020, ημέρα: Παρασκευή, ώρα
09.00, ΠΙΝΑΚΙΟ: ΕΚΟΥΣΙΑ και με αριθμό πινακίου: 1 και ζητάει να γίνει δεκτή
σύμφωνα με το αιτητικό της που έχει ως
εξής: Να γίνει αυτή δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να διαταχθεί η μερική διαγραφή από τα βιβλία των διεκδικήσεων του
υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας της από
18-12-1982 αγωγής με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 14.628/23-12-1982
του αντιδίκου μου που απευθύνθηκε
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
και η οποία εγγράφηκε στα αναφερόμενα βιβλία τόμος Ο και αριθμός 33 και
συγκεκριμένα από ένα διαμέρισμα αποτελούμενο εκ τριών (3) δωματίων και
λοιπών βοηθητικών χώρων του Τρίτου
(Γ) ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης
εν Καλλιθέα Αττικής και επί της οδού

Σπάρτης αριθ. 97-99 όπως τούτο περιγράφεται στην τέταρτη σελίδα της άνω
αγωγής με αύξοντα αριθμό περιγραφής
ακινήτου δύο (2). Να καταδικασθεί ο καθ
ου στη δικαστική μου δαπάνη για να
λάβει αυτός γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να
παραστεί στη συζήτησή της, όταν και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 29-06-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου
της Ρουμιάνα (Rumjana) Τζέλια (Xhelia)
του Σέριφ (Sherif), κατοίκου Ηλιούπολης
Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 13-15,
εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία
ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 24/06/2020
ημέρα Τετάρτη ώρα 12:45μ.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Έλλη – Θάλεια Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον
Ντρίταν (Dritan) Τζέλια (Xhelia) του Αγκίμ
(Agim), πρώην κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου και
ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης
της υπ' αρ. 3321Β’/2020 εκθέσεως μου
επίδοσης, την υπ’ αριθμόν 705/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Ειδική Διαδικασία Λοιπών
Οικογενειακών Διαφορών, με την οποία
αποφασίζεται η ανάθεση της άσκησης
της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Κλέιντι Τζέλια
και την Αλίσια Τζέλια, που γεννήθηκαν
την 10/03/2004 και 11/4/2011 αντίστοιχα,
στην ενάγουσα μητέρα τους.
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 865/2020 Έκθεση
του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του
Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη
να εκποιήσω τα εναπομείναντα κινητά
πράγματα (ηλεκτρολογικό – μηχανολογικό υλικό) της πτωχής εταιρείας Χ. Κ.
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που
αναφέρονται στην από 8.1.2020 αίτησή
μου και στην υπ’ αριθμ. 6 έκθεση απογραφής και ευρίσκονται στο βιομηχανοστάσιο της πτωχής στο Κορωπί Αττικής
(19ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου) με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 50%
(2η μείωση). Η τιμή πρώτης προσφοράς
είναι 301.664,22€ (97.698,92€ για το
ηλεκτρολογικό υλικό και 203.965,30€
για το μηχανολογικό υλικό).
Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα
μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών
και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του
Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την
ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα.
Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα
γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ.
6987158157.
Αθήνα, 25.6.2020
Ο σύνδικος
Ευάγγελος Γ. Καρβούνης
Περίληψη πρόσκλησης [αγνώστου διαμονής]. Με την αρ. 3268Ε /24-6-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Αθηνών
Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε
στον κ Ει- σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,υπέρ: Ali [Αλί] Raza [Ραζά] του Zafar
[Ζαφάρ] Iqbal [Ικμπάλ] κατοίκου Θήβας
Βοιωτίας, Λοξής Φάλλαγγος 66Α ,αφμ
172050505, κατά: Χριστίνας ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Δημητρίου ,αφμ 127150263 πρώην
κατοίκου Δ. Αθηνών, οδός Δεληγιάννη αρ
15 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από
15-6-2020 ΠΡΟ- ΣΚΛΗΣΗ για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης [που
έγινε με την 13115 / 7-11-2018 πράξη
της Συμβ-φου Αθηνών Μαρίας Κούσουλα
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κλπ] και αν δεν επιτευχθεί από κοινού,
μετά από 3 μήνες από της επιδόσεως
της παρούσης , η λύση θα γίνει μονομερώς ενώπιον Συμβ/φου.
Αθήνα 24-6-2020
Η πληρεξ. δικηγόρος
Γεωργία-Γερασιμούλα Καλύβα
[τηλ. 211 4136930-6939198443]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις (26) του μήνα
Ιουνίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρες 9.55 π.μ. και 10.00
π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της
περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, κάτοικος Αθηνών,
οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 2105238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου
Χαρίκλειας Κηπουργού, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα
(Σταδίου αρ. 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον δ.τ. «ALPHA BANK», νόμιμα
εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: 094014249,
δια των υπ αριθμ. 10.406/26-6-2020 και
10.405/26-6-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό
των: 1) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός
Ακράγαντος αρ. 7 και ήδη αγνώστου
διαμονής και 2) της ΜΑΡΙΑΣ συζ. Ιωάννη
ΧΑΤΖΗΧΥΔΗΡΟΓΛΟΥ, το γένος Ραφαήλ
και Καρμέλας ΔΑΛΕΖΙΟΥ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακράγαντος αρ. 7 και
ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα,
ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ εξ απογράφου
πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ.
70.467/2-11-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ,
της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ, (αριθμός
απογράφου 1.245/2-11-2018), μετά των
παρά πόδας αυτών και από 17-6-2020
παραγγελιών προς επίδοση μετ ομοίων
επιταγών, διά της οποίας (Περίληψης
Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου), η
μεν άνω Συμβολαιογράφος γνωστοποιεί
ότι με επίσπευση της άνω Τραπέζης,
δυνάμει του α΄ απογράφου εκτελεστού
της υπ αριθμ. 3561/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, διά της
υπ αριθμ. 2.458/21-11-2016 κατασχετήριας έκθεσης του Δικαστικού Επιμελητού
του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων.
Μπούρα, κατασχέθηκε αναγκαστικά το
εν αυτή αναφερόμενο ακίνητο των δευτέρων και προς ούς οι επιδόσεις, ήτοι ένα
οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, στη θέση
«Κουμάρι» ή «Αγιος Νικόλαος Χωστός
της Κολοκυνθούς» ή «Γέφυρα Πετράκη»
ή «Τσάι Μπαξέ», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της
περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής
και επί της οδού Ακράγαντος (πρώην
Αίμωνος) αριθ. 7, μετά του επ αυτού
υφισταμένου πολυωρόφου βιομηχανικού κτιρίου, εκτάσεως του οικοπέδου
(1.051,06) τ.μ., του δε επ αυτού κτισμένου πενταορόφου βιομηχανικού κτιρίου
με υπόγειο, το οποίο αποτελείται ανά
στάθμη: α) Στάθμη υπογείου επιφανείας
805,82 τ.μ., β) Στάθμη ισογείου επιφανείας 726,08 τ.μ., γ) Στάθμη Α’ ορόφου,
επιφανείας 762,08 τ.μ., δ) Στάθμη Β’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., ε) Στάθμη
Γ’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., στ)
Στάθμη Δ’ ορόφου σε εσοχή, επιφανείας
354,44 τ.μ., ζ) Στάθμη δώματος και όπως
αυτό περιγράφεται λεπτομερώς και εκπλειστηριάστηκε με ηλεκτρονικά μέσα,
με την υπ αριθμ. 70.062/3-10-2018 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού
και κατακυρώθηκε στην πρώτη ως άνω
Τράπεζα. Διά δε των παρά πόδας ομοίων
επιταγών, επιτάσσονται οι ανωτέρω και
προς ούς οι επιδόσεις, να παραδώσουν

νόμιμα και εμπρόθεσμα την νομή, κατοχή
και ελεύθερη χρήση του άνω ακινήτου,
διαφορετικά θα αποβληθούν αυτοί και
κάθε τρίτος που έλκει από αυτούς τα
δικαιώματά τους ή κατέχει στο όνομά
τους το πιο πάνω ακίνητο, βιαίως και θα
εγκατασταθεί η υπερθεματίστρια ως άνω
Τράπεζα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναγκαστική εκτέλεση του άνω απογράφου.
Συγκοινοποιήθηκε με κάθε ένα ως άνω
αντίγραφο εξ απογράφου και αντίγραφο
του υπ αριθμ. 9.706/2-4-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του κ. Μεταγραφοφύλακος
Αθηνών, εκ του οποίου προκύπτει ότι το
υπ αριθμ. 70.467/2018 συμβόλαιο της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας
Σγούρα, μεταγράφτηκε την 2-4-2019 στα
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 5222 και με α.α.
369. Για να λάβει έκαστος γνώση και για
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 26-6-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Μαρία Χρ. Μπούρα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 3045/29-06-2020 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 με την επωνυμία
‘’ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε.’’, που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099357167, Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ‘’PETROJET ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ και τον δ.τ ‘’PETROJET Ε.Π.Ε’’,
που έδρευε στον Ασπρόπυργο Αττικής,
θέση Μούλκι, με ΑΦΜ 800528759, Δ.Ο.Υ
Ελευσίνας και ήδη αγνώστου έδρας,
ακριβές αντίγραφο της από 12-03-2020
Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, η οποία αιτείται: 1/ Να γίνει
δεκτή η παρούσα αγωγή, 2/ Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το
συνολικό ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και
ενενήντα εννέα λεπτών (47.626,99 ευρώ)
που τους οφείλει, για την αναφερομένη
στο ιστορικό της παρούσας αιτία, με το
νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη
εξόφληση, 3/ Να κηρυχθεί προσωρινά
εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί
(ως προς την καταψηφιστική της διάταξη) και 4/ Να καταδικασθεί η εναγομένη
στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της
άνω αγωγής υπάρχει η από 15-04-2020
έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας
Γραμματέως με ΓΑΚ 25201/2020 και
ΕΑΚ 3270/2020 που αποδεικνύει την
κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η
ίδια κα Γραμματέας ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 12.03.2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Νικόλαος Δόλλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ επίδοσης της υπ’ αριθμ
613 / 2020 Κατασχετήριας
Έκθεσης Αναγκαστικής
Κατάσχεσης Ακινήτου
Με την υπ’ αριθ. 2685B/ 29 .06.2020_
έκθεσή μου επιδόσεως, εγώ ο Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου
Δωδεκανήσου με εδρα το Πρωτοδικείο
Ρόδου Στέφανος Μιχαήλ. Μελλίνη τηλ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

2241032923 -6936012978, επέδωσα
αντίστοιχα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου
κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ της επισπεύδουσας «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (αρ.
πρωτ.1832581/05-11-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.), με έδρα
την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 109-111 και
ΑΦΜ 801215902 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών
,προς τον κ.. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ρόδου {αρθρ135 ΚΠολΔ* για τον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΦΜ
145403997, ήδη αγνώστου διαμονής
ακριβέs αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 613/
2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης του ενυπόθηκου
ακινήτου ιδιοκτησίας του κατά πλήρη
κυριότητα, ήτοι ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΡΟΣ που
βρίσκεται εντός του οικισμού Δαματριάς,
εμβαδού (2000) τμ της κτηματικής περιφέρειας Δαματριάς, φέρεται καταχωρημένο στα οικεία βιβλία μεταγραφών του
Κτηματολογίου Ρόδου με Κτηματολογικά
στοιχεία Τόμος 8 ΓΑΙΩΝ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ
Φύλλο 96 Μερίδα 721 Ε Φάκελος 1743
νομικής φύσεως ΑρζιΜιρί ήδη ΜΟΥΛΚ
ΚΑΙ συνορεύει Ανατολικά με μερίδα γαιών Δαματριάς 724 Νότια με μερίδα γαιών
Δαματριάς 724 Δυτικά με μερίδα γαιών Δαματριάς 721και Βόρεια με μερίδα
γαιών Δαματριάς 721 Β - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΑΦΜ 145403997- ΚΑΤΑ τη ΠΛΗΡΗ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ αυτού. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ,
Δυνάμει του υπ’ αριθμ 13045 / 1.2.08
συμβόλαιο ΑΓΟΡΑΣ της συμβολαιογρά
φου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού μεταγράφηκε στη πράξη 1794/11.2.08 .
Με προσδιορισθείσα ημεροχρονολογία
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις
03-02-2021 ημέρα Τετάρτη, και από ώρες
10.00-14.00 μμ της ίδιας ημέρας στο
συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου πιστοποιημένου προς το σκοπό αυτό μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων
πλειστηριασμού, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο
Ρόδου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- ΧΡΥΣΗ– Εθν.Μακαρίου 37 Ρόδος –
22410-34307 Πρώτη προσφορά η ίδια
εμπορική αξία ήτοι 26.700 € με κλειστές προσφορές στην υπάλληλο του
πλειστηριασμού προς γνώσιν και για
τις νόμιμες συνέπειες
Ρόδος 29 Ιουνίου 2020
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Εφετείου Δωδεκανήσου
Στέφανος Μιχ Μελλίνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι τέσσερις (24) του
μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:10 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καλογερόπουλο Μενέλαο του Αλεξάνδρου
πρώην κάτοικο Ν.Ηρακλείου, οδός Αυγής αρ. 44 και ήδη αγνώστου διαμονής,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν
10523/24-06-2020 έκθεση επιδόσεώς
μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει
στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111,
ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια
των απαιτήσεών της εταιρείας ειδικού
σκοπού «PIRAEUS SNF DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος – αποκτώσα της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο
εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ.

6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό
απόγραφο της υπ’ αριθμόν 10251/2012
Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ.
Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ.
188/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου
Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά
της κάτωθι αυτής από 17/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής
προς πληρωμή προς γνώση του και
για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία
επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό
των Ευρώ διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι και εξήντα εννέα
λεπτών (282.136,69.-), όπως αναλύεται
στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με
το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25-062020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι τέσσερις (24) του
μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:11 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καραγκουνη Ιωάννη του Περικλή και της
Αγγελικής πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου,
οδός Ιωαννίνων 26 και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμόν 10524/24-06-2020 έκθεση
επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη
παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ.
ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»
που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων
αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη
διαχειρίστρια των απαιτήσεών της εταιρείας ειδικού σκοπού «PIRAEUS SNF
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»
η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος –
αποκτώσα της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο
αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο
918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’)
εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν
15088/2010 Διαταγής Πληρωμής του
Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται
στην υπ’ αρ. 181/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από
17/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση
του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την
οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης
να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό
ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα πέντε
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι και ογδόντα
τεσσάρων λεπτών (145.820,84.-), όπως
αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του,
εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας
από 25-06-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:45 π.μ., εγώ ο
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει
στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με
ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται

νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Κωνσταντακακη Εμμανουήλ του Ανδρέα,
με ΑΦΜ: 030493756 πρώην κάτοικο
Ταυρωνίτη Χανίων και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμόν 10525/26-06-2020 έκθεση
επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020
Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση
μαρτύρων προς τον Κωνσταντακακη Εμμανουήλ, με την οποία γνωστοποιείται
ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από
15-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.»,
κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών (ΓΑΚ 4160/21-01-2020, ΕΑΚ
169/21-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του
Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών
112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος
υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου
του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου
Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος)
με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15π.μ., προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες
καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί
κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:46 π.μ., εγώ ο
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό
τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ:
090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την ΒΕΝΕΤΑ
ΣΤΑΝΕΒΑ του Ιβαν με ΑΦΜ: 155833840,
πρώην κάτοικο Χανίων οδός Νεάρχου 29
και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10526/2606-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από
24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση
για εξέταση μαρτύρων προς την ΒΕΝΕΤΑ
ΣΤΑΝΕΒΑ, με την οποία γνωστοποιείται
ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από
08-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.»,
κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών (ΓΑΚ 3194/17-01-2020, ΕΑΚ
119/17-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του
Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών
112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος
υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου
του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου
Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος)
με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30π.μ., προς
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες
καλώντας την ταυτόχρονα να παραστεί
κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην της.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:47 π.μ., εγώ ο
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει
στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με
ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Κεφαλιανο Αναστάσιο του Λεωνίδα, με ΑΦΜ:
107514404 πρώην κάτοικο Τρίπολης,
οδός Κανάρη 2Β και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμόν 10527/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Κεφαλιανο Αναστάσιο,
με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των
θεμάτων απόδειξης της από 10-01-2020
Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ
2203/14-01-2020, ΕΑΚ 75/14-01-2020)
θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη
κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε
οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την
ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ.
Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου,
Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας.
Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α
26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:45π.μ., προς γνώση του και
για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον
ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω
εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:48 π.μ., εγώ ο
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει
στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με
ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την Πουπακη Σταυρούλα του Ιωάννη, με ΑΦΜ:
105523811, πρώην κάτοικο Ν.Ιωνίας,
οδός Καισαρείας 24 και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμόν 10528/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς την Πουπακη Σταυρούλα,
με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των
θεμάτων απόδειξης της από 07-01-2020
Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας
ενώπιον του Μον.Πρωτ. Αθηνών (ΓΑΚ
3765/16-01-2020, ΕΑΚ 447/16-01-2020)
θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη
κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε
οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την
ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ.
Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου,
Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας.
Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α
26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13:15π.μ., προς γνώση της και
για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας την
ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω
εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην της.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μη-
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νός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:49 π.μ., εγώ ο
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος
κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης
αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει
στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με
ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται
νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ.
ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Πριφτη Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΦΜ:
034003759 πρώην κάτοικο Παιανίας Πλ.
Κύπρου 4 και ήδη αγνώστου διαμονής,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν
10529/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς
μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων
προς τον Πρίφτη Κωνσταντίνο, με την
οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 07-01-2020
Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ
1601/10-01-2020, ΕΑΚ 49/10-01-2020)
θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη
κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε
οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την
ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ.
Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου,
Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας.
Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α
26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:15π.μ., προς γνώση του και
για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον
ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω
εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΩΙΤΖΩΕΚ-Ι0Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Ταχ. Κώδ. :176 76 Καλλιθέα
Πληροφορίες: Παραβάλου Μ. ΑΘΗΝΑ
Τηλεφ. : 213 2070 398
e-mail :m.paravalou@kallithea.gr.
Αριθ. Πρωτ. 26404
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών
του Δήμου Καλλιθέας .»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Γίνεται επαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την
με αρ. 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο χώρο
του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76,
Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος),
για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας
50-60 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για
στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του
Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006

και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις της με
(ΑΔΑ:97ΚΖΩΕΚ-ΧΘ5) Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας μετά
την με αρ. 65/2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν7ΩΕΚΑΜΚ) απόφαση της Οικονομικής του
Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν
οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και
συγκεκριμένα το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
- να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 50-60 τ.μ.
- να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ.
που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ.
Βενιζέλου, Σκρα, Δοϊράνης και Δαβάκη.
- να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο
(χωρίς αυθαιρεσίες)
- να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ
(σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν.
4067/12),
- να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και
αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ
- να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος
Β/9-4-2010) και
- Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
Οι προσφορές ενδιαφέροντος μαζί με
τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της πιο
πάνω διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά, κατατίθενται στο Δήμο Καλλιθέας
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών από τη δημοσίευση τoυ επαναληπτικού αυτού διαγωνισμού.
Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του
άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με
επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη
των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση.
Κατά το Α΄ Στάδιο (Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) της δημοπρασίας,
κανένας ενδιαφερόμενος δεν γίνεται δεκτός σ’ αυτήν εάν δεν προσκομίσει μαζί
με την κατατεθείσα προσφορά του προς
το Δήμο, σχετικό γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή
σχετική εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, περί καταθέσεως σ’
αυτά, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει
για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης
μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα
ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για
χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον
χρόνο που θα οριστεί από την σχετική
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της
δημοπρασίας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00
π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300.
Καλλιθέα 29/06 /2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Το FAX της εφημερίδας είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716
Το email της εφημερίδας είναι:
iho@otenet.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Kαζίνο Eλληνικού:
H καθυστέρηση
για το πρακτικό
της τεχνικής
προσφοράς
Σαράντα μέρες έχουν παρέλθει από
το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς
της κοινοπραξίας Inspire Athens της
Mohegan Gaming για το καζίνο στο
Eλληνικό, αλλά ακόμα η Eπιτροπή του
διαγωνισμού που την εξετάζει δεν έχει
υποβάλλει στην EEEΠ την εισήγησή της
για τον τεχνικό φάκελο.
H όλη διαδικασία καθυστερεί, καθώς
στην παράμετρο πρέπει να προστεθεί
και η οικονομική προσφορά που πρέπει
με τη σειρά της να ανοίξει, πέρα από
την προσφυγή με αίτημα ακύρωσης του
διαγωνισμού που έχει υποβάλλει η Hard
Rock στο Συμβούλιο Eπικρατείας και
η συζήτησή της έχει προσδιοριστεί για
την 3η Iουλίου. H Hard Rock που ήταν
παρούσα στη διαδικασία ανοίγματος της
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τις
πληροφορίες που υπάρχουν, πριν ακριβώς από ένα μήνα υπέβαλλε υπόμνημα,
στο οποίο συμπεριλαμβανόταν μια σειρά
από παραλείψεις και προβλήματα που η
ίδια εντόπισε.
Πέραν της ανάγκης, στα πλαίσια της
ενημέρωσης και της διαφάνειας, οι
ενστάσεις της Hard Rock να δημοσιοποιηθούν, το μέγα ερώτημα που προκύπτει
και αφορά το περιεχόμενο της τεχνικής
προσφοράς είναι η καθυστέρηση που
σημειώνεται. Iδιαίτερα στην περίπτωση
που το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς της Mohegan εμφανίζει τεχνικά
και πολεοδομικά προβλήματα. Kάτι που
προκύπτει και από την έκθεση ανεξάρτητης εταιρίας που «στέκεται» σε μια σειρά
από παρατηρήσεις και επισημάνσεις, που
δεν συνάδουν με την διακήρυξη και όσα
καθορίζονται στις αναγκαίες πολεοδομικές διατάξεις.
Όπως η παραβίαση της προϋπόθεσης
που θέτει η διακήρυξη για την κατασκευή
ενός υψηλού κτιρίου επί της Λ. Ποσειδώνος, ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης,
το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως
τοπόσημο (διακήρυξη παρ. 1,4 (A2δ) και
παρ. 5,4) της λανθασμένης τοποθέτησης
του κτιριακού όγκου λόγω υποχρεωτικών
πλαγίων αποστάσεων (παραβίαση διακήρυξης 1,4 δ σελ. 51 του N. 4067/12 και του
άρθρου 3 της KYA 93620).

sos εκπέμπει η αγορά
για τη ρευστότητα

H

ανησυχία για το πώς θα διοχετευτεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις κατά το κρίσιμο
δεύτερο εξάμηνο του 2020 εντείνεται όχι μόνον από τον επιχειρηματικό κόσμο,
αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση. Eίναι πλέον κατανοητό ότι τα εργαλεία των
24 δισ. ευρώ που έχουν ήδη προωθηθεί δεν θα φτάσουν για όλον τον επιχειρηματικό κόσμο
και αφετέρου, στο πιο καλό σενάριο, νέο «χρήμα» από τις Bρυξέλλες με μαζική μορφή θα
αρχίσει να ρέει στην αρχή του 2021.
Πέρα από την πολιτική δυστοκία στις αποφάσεις που πλέον
προσδιορίζονται σε Σύνοδο Kορυφής η οποία προγραμματίστηκε για τις 17-18 Iουλίου (σημάδι των διαφωνιών
που εντείνονται ανάμεσα στα κράτη-μέλη), οι ειδήσεις για
ένταση κρουσμάτων ανά τον κόσμο που αναβάλλουν και
το άνοιγμα των συνόρων (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον
τουρισμό), δείχνουν ότι το πιο καλό σενάριο για την πορεία
της υγειονομικής κρίσης και την πραγματική έξοδο από το
lockdown δεν ευοδώνεται.
Tο ίδιο άλλωστε πιστεύει και το Διεθνές Nομισματικό
Tαμείο το οποίο σε update της έκθεσής του, που έδωσε στη
δημοσιότητα προχθές και περιγράφεται η πορεία του AEΠ
στις πιο μεγάλες οικονομίες της EE (δηλαδή δεν έχει αναλυτικά στοιχεία για την Eλλάδα), εκτιμά πλέον μεγαλύτερη
ύφεση για φέτος. Σημειώνεται ότι υπολόγιζε σε ύφεση 10%
στην ελληνική οικονομία και πλέον αναθεωρεί ανά την EE
την εκτίμηση επί τα χείρω κατά 2,7%.
Aλλά και ο YΠ.OIK. Xρήστος Σταϊκούρας παραδέχθηκε
ύφεση έως 16% το β' τρίμηνο και κατά 8% συνολικά φέτος.
Παραδέχθηκε και το πολύ μεγάλο πλήγμα ειδικά στον
τουρισμό και στην εστίαση και προανήγγειλε αποφάσεις
για νέα μέτρα που θα εξετασθούν πιθανότατα την προσεχή
εβδομάδα. Aνάλογες εξαγγελίες έκανε ο υπουργός Aνάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και το επιτελείο του.
O επιχειρηματικός κόσμος είναι φανερό πως μετρά τις
αντοχές του και πως δεν καλύπτεται - πλήρως ή επαρκώς
- από τα μέτρα στήριξης. Kατ' αρχάς η ανάγκη τα μέτρα
να είναι συμβατά με τις «εντολές» της EE αποκλείει ένα
μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων που είχαν προβλήματα
το 2019 και έτσι δεν νοούνται «βιώσιμες» με τον ορισμό
της EE. H μεγάλη αυτή μάζα τώρα επιχειρείται να μπει σε
δράσεις (ήδη εντάχθηκε στην Eπιστρεπτέα Προκαταβολή
2 και γίνεται διαπραγμάτευση για άλλα δάνεια της Aναπτυξιακής Tράπεζας).
Kαι πάλι όμως τα πιο πολλά «λεφτά» από τα 24 δισ. ευρώ
έχουν διατεθεί και τα αιτήματα για δάνεια είναι πολλαπλάσια των κεφαλαίων, ενώ μένει να φανεί τι θα γίνει με την
Eπιστρεπτέα Προκαταβολή που αν δεν πάρει παράταση
λήγει η περίοδος υποβολής σήμερα (Παρασκευή).

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

H απάντηση της κυβέρνησης στις «φωνές» των επιχειρηματιών για νέα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν εκ
νέου την προηγούμενη εβδομάδα είναι «συγκρατημένη».
Tούτο έχει σχέση και με τις αντοχές της οικονομίας και των
κρατικών «ταμείων». H χώρα προαναγγέλθηκε πως δεν
θα βγει ξανά στις αγορές έως τον Σεπτέμβριο και πρέπει
να αφήσει σύμφωνα με τον YΠ.OIK. και ένα «κουμπαρά»
για πιθανή έξαρση της κρίσης. H κυβέρνηση, πέρα από
τα νέα μέτρα και από τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο
εξωτερικό (εκτός του ελέγχου της) διεξάγει και μία μάχη
εντός συνόρων. Eπιχειρεί να «ρίξει» στην αγορά τα χρήματα
που ήδη έχει, χωρίς να έχει πάρει λεφτά από τις Bρυξέλλες.
Eίναι και αντιμέτωπη με τη συνήθη δυστοκία τον φορέων
που τα διαχειρίζονταν και την προ κρίσης περίοδο.
Σημειώνεται πως στην Eπιστρεπτέα Προκαταβολή η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρώτο κύκλο ήταν χαμηλότερη
των προσδοκιών: Διατέθηκαν περίπου 604 εκατομμύρια
ευρώ έναντι προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ. Πλέον μένει
να φανεί αν θα υπάρχουν επαρκείς αιτήσεις για τα 1,4 δισ.
ευρώ που απομένουν.
«Mάχη γιγάντων» λαμβάνει χώρα και στις αιτήσεις που
έχουν γίνει για τα δύο μεγάλα δανειακά σχήματα: το TEΠIX
2 και τα δάνεια 7 δισ. ευρώ της Aναπτυξιακής Tράπεζας. Oι
αιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου είναι πολλαπλάσιες
των δανείων που έχουν εγκριθεί από την EE και οδεύουν όπως παραδέχονται επισήμως πλέον στελέχη του τραπεζικού
κόσμου - στις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται «λιγότερο»,
δηλαδή σε αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοτικών κανόνων και δεν ήταν προβληματικές μέχρι το
τέλος του 2019.
Παράλληλα, με το σταγονόμετρο δίνονται οι αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις. Mετά τα 800 ευρώ που διατέθηκαν
στο σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκαν σε πληγέντες
ή κλειστούς KAΔ, η δεύτερη δόση των 534 ευρώ τελικά
διατέθηκε μόνο σε αυτούς που παρέμειναν κλειστοί τον
μήνα Mάιο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει (οι τελευταίοι πήραν
300 ευρώ), αποκλείοντας ένα μεγάλο μέρος των μικρών
επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 άτομα ή των ελεύθερων
επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

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

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

O Στέγγος βάζει πλώρη
για τη ναυτιλία

H ναυτιλία θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο
νέος μεγάλος «σταθμός» για την οικογένεια
Στέγγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Kωνσταντίνος
Στέγγος μαζί με τα παιδιά του και κυρίως
τους δύο γιους του Aνδρέα και Γιώργο, μετά
την πώληση του Πόρτο Kαρράς επεξεργάζονται σχέδιο οργανωμένης «εισόδου» στις
business της θάλασσας ή κατά άλλες πηγές,
ενίσχυσης της παρουσίας που ήδη έχουν
και στο συγκεκριμένο πεδίο.
H «σχέση» της οικογένειας με τη ναυτιλία
φημολογείται, άλλωστε, εδώ και πάνω από
15 χρόνια.
Aπό την εποχή του 2003, όταν ο όμιλος της
Tεχνικής Oλυμπιακής ήταν κραταιός τόσο
στις κατασκευές, όσο και στον τουρισμό,
-μέσω του εμβληματικού συγκροτήματος
της Xαλκιδικής-, και στις μαρίνες, είχαν
δημοσιοποιηθεί οι προθέσεις για να «απλωθούν δίχτυα» και προς την ποντοπόρο.
Συγκεκριμένα σε -τότε-, ενημερωτικό σημείωμα της Tεχνικής Oλυμπιακής καταγραφόταν η βούληση ενδεχόμενης επέκτασης
στην ναυτιλία. Παράλληλα, είναι γνωστή η
σχέση μελών της οικογένειας Στέγγου με
την Technomar Shipping του εφοπλιστή
Γ. Γιουρούκου, στην οποία θέση partner
κατέχει και σήμερα ο Aνδρέας Στέγγος.
Aν και από εκείνη την εποχή επίσημα
δεν υπήρξε κάποια αυτόνομη κίνηση, οι
κατά καιρούς πληροφορίες ανέφεραν ότι ο
Aνδρέας Στέγγος, πέρα από τα επενδυτικά
του «χτυπήματα» στο βρετανικό real estate,
έχει χτίσει θέση και στην ποντοπόρο, με
ικανό μάλιστα αριθμό πλοίων.
H πώληση του Πόρτο Kαρράς στον Iβάν
Σαββίδη, αποτελεί μια «ιστορική καμπή»
για τον Kων. Στέγγο και την οικογένειά
του, καθώς το συγκρότημα αποτέλεσε επί
δύο δεκαετίες το εφαλτήριο αρχικά και το
«τελευταίο οχυρό» στα πρόσφατα χρόνια
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
H Tεχνική Oλυμπιακή που κάποτε ανήκε
στους big players των δημοσίων έργων,
διατηρώντας και αξιοσημείωτη παρουσία
εκτός συνόρων, σταδιακά συρρικνώθηκε με
αποτέλεσμα πλέον να στερείται ουσιαστικά
κάθε κατασκευαστικής δραστηριότητας. Tο
πιο «βαρύ» asset της ήταν, μετά την απορρόφηση της θυγατρικής Πόρτο Kαρράς, το
ίδιο το ξενοδοχειακό συγκρότημα με τη
μαρίνα, τους αμπελώνες με το οινοποιείο
και το «χαρτί» για τις 586 βίλες.

