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Πανελλαδικές 2020:
Πτώση παντού και βουτιά
έως 650 μόρια για
τις σχολές του 3ου Πεδίου
Πτώση παντού, ακόμα και στις
περιζήτητες Ιατρικές Σχολές,
αναμένεται να καταγραφεί
μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων στις φετινές
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η πορεία των
βάσεων, σε μια χρονιά όπου οι εξετάσεις
έγιναν εν μέσω πανδημίας, θα είναι πτωτική
κυρίως στα «ρετιρέ», ενώ, εκτός από την
πτώση στις Ιατρικές, όσοι ασχολούνται
χρόνια με την πορεία των βάσεων εκτιμούν
ότι οι σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών θα
πέσουν πάνω από 700 μόρια, ενώ «γκρέμισμα» ακόμα και 1.000 μορίων θα σημειωθεί
στις σχολές των Θετικών Επιστημών. Σε ό,τι
αφορά τις Ιατρικές Σχολές, θα πέσουν από το
όριο των 18.000 μονάδων κυρίως στην
επαρχία. Θυμίζουμε ότι πέρυσι η Ιατρική Αλεξανδρούπολης είχε βάση τα 18.123 μόρια, ενώ
για φέτος οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα
βρεθεί στην κατηγορία σχολών με 17.000
μόρια και πάνω. Σταθερότητα προκύπτει μόνο
στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, με τις σχολές
Πληροφορικής και Οικονομικών να έχουν
ανοδική πορεία ακόμα και 500 μορίων σε
κάποιες περιπτώσεις.

Χαρδαλιάς: Υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε ΔΕΚΟ,
τράπεζες, ΟΤΑ καταστήματα
Ως αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας εξελίσσεται
στο εξής η χρήση μάσκας,
καθώς τη γενίκευσή της
αποφάσισε η κυβέρνηση, για
να αναχαιτίσει την περαιτέρω διασπορά του
ιού στην κοινότητα. Η επέκταση του μέτρου
συνοδεύεται στο εξής με την επιβολή
προστίμου 150 ευρώ σε περίπτωση παράβασης, δεδομένου ότι εντείνονται στο εξής οι
έλεγχοι πανελλαδικά ως προς την τήρηση των
νέων μέτρων, αρχής γενομένης από τα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Με την μάσκα «να μένει
για πολύ στις ζωές μας», ο κ. Χαρδαλιάς
γνωστοποίησε ότι υποχρεωτική καθίσταται
πλέον η χρήση της από σήμερα Τετάρτη, 29
Ιουλίου σε: σε καταστήματα λιανικής και
γραφεία με συνεχή επαφή για το κοινό,
δηλαδή για επισκέπτες και πελάτες στα
καταστήματα λιανικής των ΔΕΚΟ, καταστήματα τροφίμων και φούρνους, κρεοπωλεία
κτλ., καταστήματα λιανικής πώλησης,
κομμωτήρια και κέντρα αισθητική. Την ίδια
ώρα, υποχρεωτική παραμένει η χρήση της
μάσκας: στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί
και τρόλεϊ, στα σούπερ μάρκετ.

Φυσικό αέριο

ΤτΕ

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης
Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), ύψους 270
εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, μετά
την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης
2020-2024 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
➞ σελ. 2

Κορονοϊός

Οπως αναφέρει η ΤτΕ, τον Ιούνιο του 2020, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε
σε 6,0% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα και η
μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.713 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.037 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
σελ. 3
➞

Απογοήτευση φέρνει στους Ευρωπαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες η είδηση για νέους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν
από χώρες, μετά την άνοδο των μολύνσεων
κορωνοϊού, προκαλώντας πλήγμα στις ελπίδες
για αναβίωση της παγκόσμιας τουριστικής
βιομηχανίας.
σελ. 8
➞

Δανείζονται οι Έλληνες
για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

Τ

ην οικονομική πίεση που νιώθουν ήδη πολλά ελληνικά νοικοκυριά, λόγω της πανδημίας,
επιβεβαιώνει άλλη μια έρευνα, αυτή
τη φορά του ΣΕΛΠΕ. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δέκα
Έλληνες (ποσοστό 9%) ξοδεύει πάνω
από 100% του διαθέσιμου εισοδήματός
του, ουσιαστικά δηλαδή δανείζεται
με κάποιον τρόπο για να καλύψει τις
ανάγκες του. Επιπλέον σε ποσοστό
75% οι Έλληνες ξοδεύουν πάνω από
το 80% του διαθέσιμου εισοδήματός
τους σε μηνιαία βάση.
Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με δημοσίευμα στο pontiki.gr, σημαίνει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση του
οικονομικού σκέλους της κρίσης της
Covid-19 οδήγησε σε μία οικονομική
κατάσταση των καταναλωτών χειρότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος
και προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
στο καταναλωτικό κοινό για το επερχόμενο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φαίνεται τόσο ότι το προηγούμενο εξάμηνο
η οικονομική κατάσταση μεγάλου
μέρους του καταναλωτικού κοινού
χειροτέρεψε (πτώση ποσοστού από
32% σε 10%) όσο και ότι το επόμενο
εξάμηνο η εκτίμηση μεγάλου μέρους
των καταναλωτών είναι ότι θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για τους
ίδιους και τη χώρα (πτώση από 30%
σε 11% και από 27% σε 16%). Εννέα
στους δέκα καταναλωτές εκτιμούν ότι
η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας της Covid-19 θα διαρκέσει τουλάχιστον ώς το τέλος του 2021, ενώ
τέσσερις στους δέκα εκτιμούν ότι θα
ξεπεράσει το 2022.
Η έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρή-

σεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος,
που υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου
ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγράφει γενικότερη επιδείνωση του καταναλωτικού
κλίματος το τελευταίο εξάμηνο.
Έτσι, στο -38 διαμορφώθηκε ο δείκτης
καταναλωτικού κλίματος λιανικής τον
Ιούνιο του 2020, σαφώς μειωμένος
σε σχέση με τον μήνα βάσης και την
προηγούμενη μέτρηση, τον Οκτώβριο
του 2019.
Σημειώνεται ότι η μείωση στον υποδείκτη παρούσας κατάστασης ήταν
περιορισμένη στο -22, ενώ αντίθετα ο
υπο-δείκτης προσδοκιών παρουσίασε
μεγάλη πτώση και έπεσε στο -50.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες
για τους μηνιαίους λογαριασμούς
ανέρχονται στο 27% του εισοδήματος, όσο σχεδόν και οι δαπάνες για
αγορές προϊόντων (28%). Οι φόροι
ακολουθούν με 15% και οι υπηρεσίες
με 14%. Επίσης ενδεικτικό είναι ότι η
τάση για αγορές προϊόντων αλλά και

για πάγιους λογαριασμούς υπηρεσιών είναι αυξητική (ως ποσοστό του
διαθέσιμου εισοδήματος), ενώ η τάση
για τους φόρους και τις υπηρεσίες
πτωτική.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, η
κύρια κατηγορία αγορών όσον αφορά τις δαπάνες είναι τα τρόφιμα και
ποτά με ποσοστό 46% με αύξηση από
41% στην προηγούμενη μέτρηση. Η
εστίαση, η οποία στην προηγούμενη
μέτρηση βρισκόταν στη δεύτερη θέση,
υποχωρεί από 12% σε 9% και τα εισιτήρια - ξενοδοχεία από 5% σε μόλις 1%.
Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν τα
ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά είδη από 7%
σε 12%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες
έχουν μικρές μεταβολές. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη μέση αξία
δαπάνης ανά νοικοκυριό για λιανικές
αγορές είναι αμετάβλητη σε σχέση με
τον Οκτώβριο.
Η συνολική μέση αξία αγορών παρουσιάζει μείωση κατά 8%, από 420
ευρώ σε 388 ευρώ, αλλά αν δεν συνυπολογιστεί η αξία εστίασης και εισιτη-

ρίων, τότε είναι αμετάβλητη στα 350
ευρώ. Στην πραγματικότητα δηλαδή
καταγράφεται μια αναδιανομή της
δαπάνης από το διαθέσιμο εισόδημα
στις λιανικές αγορές. Αντίθετα όμως
σημαντική μείωση καταγράφουν οι
δαπάνες για διασκέδαση (εστίαση
-32%, ψυχαγωγία -81%).
Τέλος, όσον αφορά τον μέσο αριθμό
επισκέψεων για την πραγματοποίηση
λιανικών αγορών ανά έτος, καταγράφεται μείωση στην πρόθεση επίσκεψης κατά 48%, από 19,2 αγοραστικά
ταξίδια ανά μήνα κατά κεφαλήν σε
μόλις 10,1. Τη μεγαλύτερη μείωση
καταγράφει ο κλάδος της εστίασης,
από 5,5 επισκέψεις σε 2,0, ενώ ο κλάδος των τροφίμων, παρά τη μεγάλη
μείωση, από 9,9 επισκέψεις σε 5,4,
παραμένει με διαφορά η πιο τακτική
συνήθεια των καταναλωτών.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
έρχονται τα τελευταία εφιαλτικά
στοιχεία ανεργίας να επιβεβαιώσουν
ουσιαστικά την έρευνα του ΣΕΛΠΕ.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, τον Ιούνιο
ούτε λίγο ούτε πολύ διπλασιάστηκε ο
αριθμός των ανέργων που λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας. Δηλαδή το σύνολο
των επιδοτούμενων ανέργων έφτασε
τους 171.521 άτομα όταν τον Ιούνιο του
2019 ήταν 89.026 άτομα.
Και όπως είναι γνωστό, η ανεργία
«χτυπάει» συνήθως τα πιο «αδύναμα» νοικοκυριά, δηλαδή αυτά που
ήδη δυσκολεύονται ή και δανείζονται
για να τα «βγάλουν πέρα» με τους
μηνιαίους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Ιούνιο 2020
ανήλθε σε 1.068.856 άτομα.
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Επανασύνδεση
ηλεκτροδότησης
σε νοικοκυριά
με χαμηλά
εισοδήματα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα
Σε επανασύνδεση ηλεκτροδότησης
νοικοκυριών στα οποία έχει διακοπεί η
ηλεκτροδότηση λόγω χρεών προχωρά η
κυβέρνηση με Υπουργική Απόφαση που
καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία
ένταξης στο μέτρο.
Η απόφαση (ΦΕΚ 3088 Β', 24-7-2020)
των υπουργείων Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπει συγκεκριμένα την παροχή από τον κρατικό
προϋπολογισμό ειδικού βοηθήματος για
την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Το βοήθημα -ανάλογα με το ύψος της
οφειλής- θα χορηγείται με απόφαση
τοπικών επιτροπών ανά Δήμο και θα
καλύπτει το 30 έως και το 100 % της
οφειλής (ανάλογα με το ύψος της) ενώ
το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε
άτοκες δόσεις.
Αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος του βοηθήματος
καθορίζονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ως εξής:
-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020
και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για
την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
-Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το
μέγεθος του νοικοκυριού ορίζονται ως
εξής:
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.
Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος
ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή
δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα
ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.
Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα
και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
27.000 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος
προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε
επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με
ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.
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Επέκταση του δικτύου
της ΔΕΔΑ σε 34 πόλεις

Σ

ε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης
Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), ύψους 270 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, μετά την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2024 από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας παρουσιάστηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε σύσκεψη με τη συμμετοχή του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Γεράσιμου Θωμά, του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΔΕΔΑ κ. Μάριου Τσάκα και του προέδρου
της ΔΕΠΑ Υποδομών (μητρικής εταιρείας της ΔΕΔΑ),
κ. Χάρη Κυριαζή.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ
προβλέπει:
1. Την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου αρχικά
στις ακόλουθες 34 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας:
*Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα
και Καβάλα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
*Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά και Αλεξάνδρεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
*Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι,
Οινόφυτα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
*Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστικού, Μανιάκοι, Αμύνταιο, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
*Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
*Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Είναι ζήτημα ημερών να βγουν στον αέρα οι διαγωνισμοί
για την υλοποίηση των πρώτων έργων, καθώς έχει ήδη
ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης επί των τευχών
δημοπράτησης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ υπέβαλε αίτηση αναθεώρησης
για τις πόλεις της Πελοποννήσου.

E-mail: iho@otenet.gr

2. Την κατασκευή συνολικά 1.830 χιλιομέτρων δικτύου
διανομής φυσικού αερίου.
3. Τουλάχιστον 57.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των
κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών).
Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια επεκτείνεται μέχρι το 2036, προβλέποντας περισσότερες από
170.000 συνδέσεις καταναλωτών και επενδύσεις άνω των
470 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, τα δίκτυα της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί αξιοποιώντας
τις δυνατότητες εναλλακτικής τροφοδοσίας προκειμένου
το φυσικό αέριο να φθάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας με ασφάλεια και αξιοπιστία. Η
ανάπτυξη των δικτύων θα δρομολογηθεί σύμφωνα με το
υπουργείο με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και στις πιο
αυστηρές προδιαγραφές, ώστε τα δίκτυα διανομής στις
πόλεις να είναι απόλυτα ασφαλή, χωρίς κανένα κίνδυνο
(αρχή μηδενικού ατυχήματος) και χωρίς εκπομπές.
Επιπλέον, η εταιρεία θα αναπτύξει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα υποδομές φυσικού αερίου μέσω των έργων μικρής
κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Small Scale
LNG) σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ και τους αρμόδιους φορείς. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να γίνει η
τροφοδότηση των πόλεων της Ηπείρου και της Δυτικής
Ελλάδας νωρίτερα σε σχέση με τον χρόνο άφιξης του
φυσικού αερίου με αγωγό.
Όπως τονίζει το υπουργείο, η ΔΕΔΑ επενδύει ταυτόχρονα
και σε καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλίσει
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, αξιοπιστίας και
εξυπηρέτησης στους καταναλωτές.

Έξι λιμάνια ανοίγουν
τις πύλες τους
στην κρουαζιέρα
Ανοίγει η αυλαία για την κρουαζιέρα την
1η Αυγούστου, σύμφωνα με ενημερωτική
επιστολή του Υπουργού Τουρισμού Χάρη
θεοχάρη προς τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας
(CLIA) και τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου οι οποίες δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα (MSC Cruises, Costa, TUI
Cruises). Ο Υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε
επίσημα ότι από 01/08/2020 επιτρέπεται
στα κρουαζιερόπλοια να επισκέπτονται έξι
λιμάνια όταν εισέρχονται στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τους λιμένες
Πειραιά, Ρόδου, Ηρακλείου, Βόλου, Κέρκυρας και Κατάκολου. Μετά από τον πρώτο ελλιμενισμό τους τα κρουαζιερόπλοια θα έχουν
τη δυνατότητα ναπροσεγγίσουν οποιοδήποτε
άλλο ελληνικό λιμάνι συμπεριλαμβάνεται στο
δρομολόγιό τους. Ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε
ότι το καθεστώς αυτό θα αλλάξει μόνο σε
περίπτωση που υπάρξουν νέες επιδημιολογικές συνθήκες. « Όλα τα κρουαζιερόπλοια
είναι ευπρόσδεκτα στην Ελλάδα, ώστε να
προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία σε όλους
τους επιβάτες τους» αναφέρει στην επιστολή
του ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.
Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η
πρώτη χώρα που ανταποκρίνεται στον κλάδο
της κρουαζιέρας και εισάγει πρωτόκολλα
υγείας, ειδικά για αυτή τη μορφή τουρισμού.
Οι υγειονομικές διαδικασίες οι οποίες θα
εφαρμόζονται υπό την επίβλεψη των ελληνικών αρχών στα κρουαζιερόπλοια, βασίζονται
στα δημοσιευμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EU Healthy Gateways), ενώ έχουν
προσαρμοστεί στην ελληνική νομοθεσία
και τα εγχώρια δεδομένα». Με την ευκαιρία
της ανακοίνωσης που αφορά στο άνοιγμα
της κρουαζιέρας, ο Υπουργός Τουρισμού
κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου να επανεκκινήσουν τις διαδικασίες των λειτουργιών
Homeporting στην Ελλάδα.
Επίσης, ο κ. Θεοχάρης ζητά από τα μεγάλα
διεθνή γραφεία κρουαζιέρας να συστήνουν
στους πελάτες τους το ταξίδι στην Ελλάδα
πέραν της θερινής περιόδου.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και για το 2020
για τους πυρόπληκτους της Ανατ. Αττικής

Κτηματολόγιο: Παράταση
μέχρι 1η Οκτωβρίου για την Αθήνα

Τροπολογία με την οποία παρατείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές
της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018, κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.
Να σημειωθεί ότι η απαλλαγή ίσχυε επίσης για τα έτη 2018 και 2019.
Σύμφωνα με την τροπολογία, στο μέτρο υπάγονται οι ιδιοκτήτες τους που είναι
κάτοχοι, εναλλακτικά είτε Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2020.
Επίσης παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του
συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών κατά
την προαναφερόμενη περίοδο.

Παρατείνεται μέχρι 1η Οκτωβρίου 2020 η διαδικασία της ανάρτησης, για όσους
έχουν ακίνητη περιουσία στο Δήμο της Αθήνας. Πρόκειται για την τελευταία
φάση της κτηματογράφησης, κατά την οποία οι πολίτες ελέγχουν για τελευταία
φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας.
Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο της ανάρτησης οι πολίτες, αφού επικαιροποιήσουν
τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν
σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.
Η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως
ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία
στα γραφεία Κτηματογράφησης.
Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας, καθώς
είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία
στο Κτηματολόγιο.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής
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Economist: Περνάμε στην
εποχή του… δωρεάν χρήματος
Πόσο μόνιμες θα είναι οι αλλαγές που προκάλεσε ο Covid 19 στην παγκόσμια οικονομία
και πως μετασχηματίζουν αυτές τον κόσμο,
όπως τον γνωρίζαμε; Ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο του Economist αναλύει τις αλλαγές και
περιγράφει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της
επόμενης ημέρας, που εκτιμάται ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο από “24 ώρες”.
Αν λοιπόν οι αλλαγές που επέφερε στην οικονομική σκέψη η κρίση του 2007-2009 αποδείχθηκαν προσωρινές, τα πράγματα στην μετά
Covid εποχή φαίνεται ότι θα είναι διαφορετικά. Ο Economist παραλληλίζει τον σημερινό
μετασχηματισμό με εκείνον της δεκαετίας του
1970, όταν ο δυτικός κόσμος περνούσε από
τον κεϋνσιανισμό στον αυστηρό μονεταρισμό,
και με εκείνον της δεκαετίας του 1990, όταν οι
κεντρικές τράπεζες απέκτησαν το δικαίωμα να
δρουν ανεξάρτητα.
Έτσι, η πανδημία αποτελεί την αρχή μιας νέας
εποχής, η οποία θα χαρακτηρίζεται από υπερμεγέθη κρατική παρέμβαση στην οικονομία και
τις χρηματοοικονομικές αγορές.
Αυτή η νέα εποχή έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: Το πρώτο είναι τα σημερινά επίπεδα
του κρατικού δανεισμού και τα περιθώρια που
φαίνεται να υπάρχουν για να διογκωθεί ακόμη
περισσότερο. Το δεύτερο είναι ο θόρυβος από
τις μηχανές που τυπώνουν χρήμα σε Αμερική,
Βρετανία και Ευρωζώνη- μεγάλο μέρος του
οποίου χρησιμοποιείται για την αγορά κρατικού
χρέους. Τρίτο χαρακτηριστικά είναι οι παρεμβάσεις και η υποστήριξη του κράτους στο εταιρικό
χρέος, ενώ το τέταρτο, που αναφέρεται ως «το
σημαντικότερο», δεν είναι άλλο από τον χαμηλό
πληθωρισμό.
Η απουσία ανοδικών πιέσεων στις τιμές
σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για
επιβράδυνση της διόγκωσης των ισολογισμών
των κεντρικών τραπεζών ή για αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων από το επίπεδο πέριξ
του μηδενός. Έτσι, ο χαμηλός πληθωρισμός
αποτελεί τον βασικό λόγο που δεν πρέπει να
ανησυχούμε για το δημόσιο χρέος, η εξυπηρέτηση του οποίου κοστίζει τώρα τόσο λίγο, ώστε
να μοιάζει με… δωρεάν χρήμα.
Αν και τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες θα
περιορίσουν τις παρεμβάσεις στήριξης με το
πέρασμα της πανδημίας, το σκηνικό της νέας
εποχής αντανακλά μια μακροχρόνια τάση και
όχι κάτι παροδικό. Τα ελλείμματα και το τύπωμα
χρήματος είναι πιθανό να γίνουν τα τυπικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής για τις επόμενες
δεκαετίες.
Στο μεταξύ, ο ολοένα και μεγαλύτερος ρόλος
των κεντρικών τραπεζών στις χρηματοοικονομικές αγορές φανερώνει την δυστοκία των
τραπεζών ως ενδιάμεσων και προαναγγέλλει
την ανάδειξη καινοτόμων και διψασμένων για
ρίσκο «σκιωδών» τραπεζών και κεφαλαιαγορών.
Σήμερα, οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν την
πολυτέλεια να μην «λερώνουν τα χέρια τους»
στην Wall Street και αλλού, λειτουργώντας σαν
γιγάντιοι marketmakers.
Ένα δημόσιο με μόνιμα διευρυμένη και βαθύτερη πρόσβαση σε όλη την οικονομία, σημειώνει
ο συντάκτης του Economist, δημιουργεί όμως
και ορισμένες ευκαιρίες. Τα χαμηλά επιτόκια
καθιστούν φθηνότερο τον εκ μέρους των κυβερνήσεων δανεισμό για την δημιουργία νέων
υποδομών: από ερευνητικά εργαστήρια μέχρι
ηλεκτρικά δίκτυα. Τέτοιες υποδομές θα δώσουν
ώθηση στην ανάπτυξη και θα αποτελέσουν
όπλα στη μάχη κατά των πανδημιών και της
κλιματικής αλλαγής.

Στον «πάγο» δάνεια 18 δισ. €
λόγω πανδημίας

Ο

πως αναφέρει η ΤτΕ, τον Ιούνιο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 6,0% από 4,0%
τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.713 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.037 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
το υ σ υ νόλ ο υ
των καταθέσεων μειώθηκε σε
4,6% από 6,1%
τον προηγούμενο μήνα, ενώ η
μηνιαία καθαρή
ροή ήταν θετική
κατά 270 εκατ.
ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 200 εκατ.
ευρώ το Μάιο
του 2020.
I. Χρηματοδότηση της εγχώριας
οικονομίας
Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη
γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2020, ήταν θετική
κατά 3.354 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.681
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης
αυξήθηκε σε 38,6% από 22,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
Τον Ιούνιο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 0,4% από 0,7% τον προηγούμενο μήνα. Η
μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης
προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 359 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 356 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις
επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2020, ήταν θετική κατά 307
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 429 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
μειώθηκε σε 3,7% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
(ΜΧΕ) μειώθηκε σε 3,8% από 4,6% τον προηγούμενο
μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους
ήταν θετική κατά 250 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 386 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων μειώθηκε σε 2,7% από 5,9% τον προηγούμενο
μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους
ήταν θετική κατά 57 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 42 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών,
αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Τον Ιούνιο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 42
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 16 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9% από
-2,3% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Θετική κατά 10 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή

της χ ρηματοδότησης προς
τους ιδιώτες και
τα ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά
ιδρύματα τον
Ιούνιο του 2020,
έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 89
εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο
μήνα. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους
διαμορφώθηκε
σε -2,7% από
-2,8% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.3 Δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών
πιστωτικών ιδρυμάτων, τον Ιούνιο του 2020, το συνολικό
υπόλοιπο των δανείων που υπήχθησαν σε καθεστώς
προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανήλθε σε
18.043 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια αυτά αφορούν στεγαστικά δάνεια (8.723 εκατ. ευρώ), δάνεια προς
ΜΧΕ (6.596 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.320
εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.402 εκατ. ευρώ)
και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).
II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια
πιστωτικά ιδρύματα
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Μείωση κατά 178 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο
του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι
μείωσης κατά 1.917 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,
ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε
-28,0% από -24,0% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 448 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο
του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι
αύξησης κατά 1.717 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 8,4% από
9,4% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Αύξηση κατά 398 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο
του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.523 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 19,3% από
21,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 461 εκατ. ευρώ, έναντι
αύξησης κατά 1.458 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά
63 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 65 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του
2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών
μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά
194 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 6,0% από 7,0% τον
προηγούμενο μήνα.

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

27°C - 37°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24°C - 35°C

ΠΑΤΡΑ

22°C - 38°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

23°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

20°C - 37°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ένα ποτήρι
κόκκινο κρασί
είναι καλύτερο
κι από μία ώρα
στο γυμναστήριο
Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πριν
τον ύπνο βοηθά στο αδυνάτισμα,
καθώς η κατανάλωσή του ισοδυναμεί με αποτελέσματα που
κάποιος μπορεί να επιτύχει με
μία ώρα στο γυμναστήριο. Χαράς ευαγγέλια προσφέρει σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου
της Αλμπέρτα του Καναδά για
όποιον δεν τα καταφέρνει με τα
όργανα γυμναστικής Από την
έρευνα της ομάδος του Τζέισον
Ντικ ντελ Ούνιο προκύπτει πως
τα οφέλη που προσφέρονται
στον ανθρώπινο οργανισμό από
την ρεσβερατρόλη, μία χημική
σύνθεση που βρίσκεται στο
κόκκινο κρασί, ισοδυναμούν
με εκείνα που μπορεί να επιτύχει αθλούμενος επί μία ώρα. Η
ουσία αυτή αποτρέπει τα κύτταρα του λίπους να αποκτήσουν
πυκνότητα.
Η ρεσβερατρόλη, που εντοπίζεται επίσης στη μαύρη σοκολάτα, σε μεγάλες ποσότητες επιβραδύνει την αύξηση του βήτα
αμυλοειδούς στον εγκέφαλο και
θεωρείται πως μπορεί να συμβάλλει και στην πρόληψη της
νόσου Αλτσχάιμερ.
Η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα έρχεται να
ενισχύσει την αντίστοιχη μελέτη
του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ, που
επίσης επισημαίνει πως ένα βραδινό ποτηράκι κόκκινο κρασί
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση
βάρους. Σύμφωνα με τη δική του
έκθεση το αμερικανικό πανεπιστήμιο υποστηρίζει πως μπορεί
κάποιος να αποτρέψει έως και
70% την αύξηση του βάρος του
εάν καταναλώνει δύο ποτήρια
κόκκινο κρασί την ημέρα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Απολύει 450
υπαλλήλους
το εμπορικό κέντρο
«Selfridges»
Το βρετανικό πολυκατάστημα
Selfridges θα απολύσει 450 υπαλλήλους του, δηλαδή το 14% του εργατικού δυναμικού του, όπως έγραψε
σήμερα στο Twitter ένας ρεπόρτερ
της επιχειρηματικής free press εφημερίδας CityAM.
To Selfridges, ένα πολυτελές πολυκατάστημα που έχει την ναυαρχίδα του
στον διάσημο εμπορικό δρόμο του
Λονδίνου, την Oxford Street, δέχεται
πολυάριθμους επισκέπτες της βρετανικής πρωτεύουσας.
Η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει ισχυρά το λιανεμπόριο καθώς τα
καταστήματα που παρέμειναν κλειστά
για δύο μήνες λόγω του lockdown που
είχε επιβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο
δεν επέστρεψαν στα προηγούμενα
επίπεδα πωλήσεων.

Ισπανία:

Στο 15,33% αυξήθηκε
η ανεργία το β΄ τρίμηνο

Νετανιάχου:
Η Χεζμπολάχ
«παίζει με τη φωτιά»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες
Δευτέρα το βράδυ τη Χεζμπολάχ και
τον Λίβανο ότι οποιαδήποτε επίθεση
εναντίον της χώρας του θα πυροδοτήσει σκληρά αντίποινα, μερικές
ώρες αφότου οι ισραηλινές ένοπλες
δυνάμεις ανέφεραν πως απέτρεψαν
απόπειρα παρείσφρησης στα βόρεια
σύνορα της χώρας, παρότι η λιβανέζικη σιιτική παράταξη διέψευσε ότι
ενεπλάκησαν μέλη της σε οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν.
Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται
από το Ιράν, «παίζει με τη φωτιά»,
επέμεινε ο Νετανιάχου, με τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Μπένι
Γκαντς πλάι του.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε
νωρίτερα χθες ότι άνδρες του άνοιξαν
πυρ εναντίον ενόπλων που πέρασαν
τα σύνορα, γνωστά ως Μπλε Γραμμή,
που χωρίζουν τον Λίβανο από το
Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του
ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, τρεις ως
πέντε άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια
εφόδου εντοπίστηκαν «μερικά μέτρα»
εντός του ισραηλινού εδάφους παρότι
χρησιμοποιούσαν την πυκνή βλάστηση για να καλυφθούν. «Λίγη ώρα αφού
πέρασαν την Μπλε Γραμμή, εμπλακήκαμε και μπορέσουμε να αποτρέψουμε την επίθεση», πρόσθεσε.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ
έστειλαν ενισχύσεις στα βόρεια
σύνορα της χώρας, καθώς η ένταση
ανεβαίνει με τη Χεζμπολάχ, που
κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό για
τον θάνατο μέλους της σε αεροπορική επιδρομή κοντά στη Δαμασκό την
20ή Ιουλίου.

Τ

ο ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία αυξήθηκε στο 15,33% το δεύτερο τρίμηνο του
έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, με πολλούς περισσότερους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους στην πανδημία του κορονοϊού
να μην περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία.

Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο
από το 14,41% ένα τρίμηνο νωρίτερα. Πρόκειται για το
υψηλότερο ποσοστό από το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι το
ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωνόταν στο 16,7%.
Τα στοιχεία, ωστόσο, δεν αποτυπώνουν την πλήρη έκταση
της κρίσης. Πρώτον, οι εργαζόμενοι που τελούν σε καθε-

στώς αναστολής της σύμβασής τους δεν περιλαμβάνονται
ως άνεργοι στην έρευνα αυτή. Επιπλέον, η εθνική στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους το τρίμηνο αυτό, αλλά
δεν θεωρούνται άνεργοι καθώς δεν πληρούν τα τυπικά
κριτήρια για να περιληφθούν στην ομάδα αυτή, όπως είναι
για παράδειγμα η αναζήτηση εργασίας.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Το πυρηνικό οπλοστάσιο
εγγυάται την ασφάλεια της Βόρειας Κορέας
«Χάρη στο πυρηνικό μας οπλοστάσιο...η λέξη ‘πόλεμος’ δεν θα ξανακουστεί ποτέ στη χώρα», διαβεβαίωσε ο Κιμ
Το πυρηνικό οπλοστάσιο που ανέπτυξε η Βόρεια Κορέα εγγυάται την ασφάλειά της, έκρινε ο ηγέτης της χώρας Κιμ
Γιονγκ Ουν, ο οποίος εκφράστηκε με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για την 67η επέτειο από την ανακωχή με την
οποία έλαβε τέλος ο Πόλεμος της Κορέας (1950-’53) — η οποία ονομάζεται «ημέρα της νίκης» στην Πιονγκγιάνγκ.
«Χάρη στο πυρηνικό μας οπλοστάσιο», το οποίο προσφέρει στις βορειοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις της χώρας
«αποτελεσματική και σίγουρη αποτροπή», εξασφαλίζεται ότι «η λέξη ‘πόλεμος’ δεν θα ξανακουστεί ποτέ στη
χώρα», διαβεβαίωσε ο Κιμ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με βετεράνους του πολέμου, σύμφωνα με το επίσημο
βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
«Η εθνική μας ασφάλεια και το μέλλον μας έχουν πλέον εξασφαλιστεί στην αιωνιότητα», πρόσθεσε, μοιάζοντας
να διαγράφει οριστικά τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που είχαν σκοπό
να τερματιστούν τα προγράμματα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας.
Επέμεινε ότι ο χαρακτήρας του πυρηνικού οπλοστασίου είναι αμυντικός. «Τώρα είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε
τους εαυτούς μας μπροστά σε οποιαδήποτε μορφής πίεση υψηλής έντασης και τις στρατιωτικές απειλές από τις
ιμπεριαλιστικές και τις εχθρικές δυνάμεις», εξήγησε.
Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον σκόνταψαν στην ανικανότητα των δύο πλευρών για
τις παραχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει το καθένα από τα δύο μέρη ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό
των βορειοκορεάτικων εξοπλιστικών προγραμμάτων με αντάλλαγμα την άρση των ασφυκτικών διεθνών κυρώσεων.
Το γεγονός ότι ο Πόλεμος της Κορέας έλαβε τέλος με εκεχειρία και όχι με συμφωνία ειρήνης σημαίνει πως από
τεχνική άποψη, η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο διάλογος μεταξύ της Πιονγκγιάνγκ και της Σεούλ έχει επίσης παγώσει από πέρυσι.
Ο Κιμ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018 στη
Σιγκαπούρη, στην ιστορική σύνοδο κορυφής που άνοιξε τον δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων έπειτα
από ένα διάστημα κλιμάκωσης των εντάσεων. Αλλά η δεύτερη σύνοδος κορυφής, το 2019 στο Βιετνάμ, κατέληξε σε
φιάσκο, όπως και όλες οι υπόλοιπες συναντήσεις που ακολούθησαν σε επίπεδο υπουργών και σε τεχνικό επίπεδο.
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ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον
επιβάλει εσωτερική
καραντίνα
σε 27 πολιτείες

Οι αρχές της Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή καραντίνας 14 ημερών
για όσους προέρχονται από 27 αμερικανικές
πολιτείες που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»
λόγω της συχνότητας των κρουσμάτων νέου
κορωνοϊού στο έδαφός τους.
Πρόκειται για πολιτείες που έχουν «κατά
μέσο όρο στις επτά ημέρες νέα ημερήσια
κρούσματα τουλάχιστον 10 ανά 100.000 κατοίκους», με εξαίρεση τις γειτονικές πολιτείες
Βιρτζίνια και Μέριλαντ.
Το μέτρο αφορά κυρίως τη Φλόριντα, την
Καλιφόρνια, το Τέξας και το Ντέλαγουερ,
διευκρίνισε η δημαρχία σε ανακοίνωση.
Η απόφαση της Δημοκρατικής δημάρχου
Μιούριελ Μπάουζερ εφαρμόζεται από τη
Δευτέρα σε όλους όσοι έχουν ταξιδέψει για
«μη βασικούς» λόγους, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες της. Θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι
τους ή στο ξενοδοχείο τους και να μη βγουν
από εκεί παρά μόνο για επιβεβλημένα ιατρικά
ραντεβού ή για να προμηθευτούν τρόφιμα.
Οι άλλοι θα πρέπει να παρακολουθούν τυχόν
συμπτώματα και να περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαφές τους.
«Ο τουρισμός προς και από περιοχές υψηλού
κινδύνου χωρίς καραντίνα θέτει σε κίνδυνο
τους κατοίκους της πρωτεύουσας και μπορεί
να επιβαρύνει τα τοπικά νοσοκομεία», εξηγεί
η δήμαρχος στην απόφασή της. Την Τετάρτη,
είχε ήδη καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση
μάσκας σε κάθε έξοδο από το σπίτι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο με περισσότερα από
4,2 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα
της COVID-19 και σχεδόν 147.000 θανάτους.
Έπειτα από μια ανάπαυλα τον Μάιο, η πανδημία άρχισε να εντείνεται ξανά, ειδικά στις
νότιες και τις δυτικές πολιτείες, αναγκάζοντας
πολλές μεταξύ αυτών να υπαναχωρήσουν ως
προς τα μέτρα χαλάρωσης που είχαν αρχίσει.
Οι βορειοανατολικές πολιτείες, που κάποτε
ήταν το επίκεντρο της κρίσης, συνεχίζουν
να ελέγχουν την πανδημία και επιβάλλουν
επίσης μέτρα καραντίνας ή υποχρεωτικά
τεστ για τους ταξιδιώτες που προέρχονται
από την υπόλοιπη χώρα.

Κορωνοϊός:
Προβλήματα στην καρδιά
εμφανίζουν ασθενείς
που έχουν αναρρώσει
Δίνουν την εικόνα καρδιακής προσβολής
Η πλειοψηφία των ασθενών που έχει αναρρώσει από τον νέο κορωνοϊό εμφανίζει βλάβες
στον καρδιακό μυ δίνοντας την εικόνα ότι
έχει υποστεί καρδιακή προσβολή.
Έρευνα Γερμανών επιστημόνων δείχνει ότι το
78% των ασθενών που ανάρρωσαν από τον νέο
κορωνοϊό εμφάνισαν δομικές αλλαγές στην
καρδιά τους σαν να είχαν υποστεί καρδιακή
προσβολή.
Εάν κρίνουμε από το αποτύπωμα που αφήνει
στον ανθρώπινο οργανισμό η νόσος Covid-19
και πιο συγκεκριμένα στους μύες της καρδιάς, τότε συμπεραίνουμε ότι o ιός βλάπτει
σχεδόν όσο η καρδιακή προσβολή, προειδοποιούν Γερμανοί επιστήμονες.
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Πρόεδρος
στο
«Ελ. Βενιζέλος»
ο Γιώργος Αρώνης

Τη θέση του προέδρου στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
αναλαμβάνει ο Γιώργος
Αρώνης, ο οποίος αποχωρεί
μετά από περισσότερα από 15
χρόνια καριέρας στην Alpha
Bank.
Ο κ. Αρώνης αποχωρεί από
από την υφιστάμενη θέση του
ως Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος - Retail
and Wholesale Banking ενώ
αναμένεται να αναλάβει άμεσα τη θέση του προέδρου στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ο κ. Αρώνης ξεκίνησε την
καριέρα του στην ΑΒΝ ΑΜRO
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εν συνεχεία, πριν πάει
στην Alpha, εργαζόταν στην
Εθνική Τράπεζα.

Motor Oil:
Ολοκληρώθηκε
η απόκτηση
αποκλειστικού
ελέγχου του Alpha

Η Motor Oil γνωστοποίησε ότι
στις 27 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την
απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιριών Alpha
Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.
(λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό
Alpha), Alpha Ραδιοφωνική
Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό
σταθμό Alpha 98,9 στην
Αττική) και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος Α.Ε. (λειτουργεί
και εκμεταλλεύεται τον
ραδιοφωνικό σταθμό Alpha
96,5 στη Θεσσαλονίκη) από τη
Medimax Holdings Limited (η
οποία είναι 100% θυγατρική
της Motor Oil.

Ελληνικό:

Με «Ανεξάρτητο Μηχανικό»
η επιτάχυνση των έργων

Ε

ισάγεται ο θεσμός του «Ανεξάρτητου Μηχανικού», ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, για τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών κατασκευής, την επίβλεψη και τον
τελικό έλεγχο των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά, με τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το
παρεμπόριο.

Με στόχο την επιτάχυνση των έργων υποδομής
στο Ελληνικό εισάγεται ο
θεσμός του Ανεξάρτητου
Μηχανικού «και με κοινή
υπουργική απόφαση καθορίζονται τα προσόντα, τα
καθήκοντά του, τα όρια των
αρμοδιοτήτων του καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως σημειώνεται
στο νομοσχέδιο.
Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί
μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και θα μπορούν να επιλέγονται είτε για
μεμονωμένα έργα, είτε ανά
κατηγορία είτε για το σύνολο
των προς υλοποίηση έργων.
Για τα έργα υποδομής προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, από μελετητές οι οποίες θα ελέγχονται
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που επιλέγονται από τον
επενδυτή.
Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται από εργολάβους επιλογής
του επενδυτή όπου και πάλι θα είναι υπό την επίβλεψη του
Ανεξάρτητου Μηχανικού που αναλαμβάνει την επίβλεψη
των εργασιών και ελέγχει την εκτέλεση τους σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες μελέτες και για την ολοκλήρωση των εργασιών και η παραλαβή του έργου ο Ανεξάρτητος Μηχανικός

θα εκδίδει την "Βεβαίωση
Περαίωσης Έργου" η οποία
θα υποβάλλεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του καθ'
ύλην αρμόδιου υπουργείου
προς απλούστευση της διαδικασίας η οποία θα πρέπει
εντός 15 μόλις ημερών να
παραλάβει το έργο με την
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.
Στη συνέχεια το Δημόσιο
(αφορά όλα τα έργα δημόσιου συμφέροντος) θα προχωράει στη σχετική παραχώρηση προς τους φορείς
στους οποίους ανήκουν τα
έργα κατά κυριότητα, χρήση ή εκμετάλλευση είτε θα
τίθεται το έργο, απευθείας, σε δημόσια χρήση.
Διευκρινίζεται επιπλέον πως οι τυχόν διαφορές θα επιλύονται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Τα υπουργεία
που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή είναι τα υπουργεία
Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Θεσπίζεται τέλος, ειδική υποχρέωση των φορέων του
Δημοσίου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατ' απόλυτη προτεραιότητα προς διευκόλυνση της υλοποίησης
των έργων αυτών.

Πώς η Αττικό Μετρό ψαλίδισε τις διεκδικήσεις του Άκτωρα
στο μετρό Θεσσαλονίκης
Απέρριψε η Αττικό Μετρό τις διεκδικήσεις του Άκτωρα για την κύρια γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και τις
επεκτάσεις προς Καλαμαριά, εγκρίνοντας τις προηγούμενες μέρες συνολικά 13,5 εκατ. ευρώ. Η κοινοπραξία του
έργου είχε υποβάλλει στην Αττικό Μετρό από την Άνοιξη διαδοχικά αιτήματα αποζημίωσης διεκδικώντας συνολικά
για την κύρια γραμμή και την Καλαμαριά πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, για το βασικό έργο, ο ανάδοχος από τον περασμένο Μάρτιο είχε υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης ζητώντας
αρχικά 38,2 εκατομμύρια ευρώ, επικαλούμενος την ζημία που έχει υποστεί από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση
του έργου και την έγκριση μελετών με ευθύνη και υπαιτιότητα της Αττικό Μετρό κυρίως σε ότι αφορά το σταθμό
της Αγίας Σοφίας και τη Βενιζέλου. Στην συνέχεια, όμως η κοινοπραξία υπέβαλλε και συμπληρωματικά στοιχεία
γενικών εξόδων για σταλίες εξοπλισμού και μηχανημάτων, τα οποία ανέβασαν το «λογαριασμό» στα 74.560.277 εκ.
ευρώ. Μάλιστα στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονταν οι δαπάνες για το κόστος προσωπικού, των μελετητών, των
παρατάσεων του έργου κ.α, τα οποία θα συνυπολογίζονταν με την συγκέντρωση και την εκκαθάριση των εξόδων.
Ωστόσο, η Αττικό Μετρό στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου που υπέγραψε στις 20 Ιουλίου ενέκρινε αποζημίωση μόλις 8.157.780 εκ. ευρώ για το διάστημα Απρίλιος 2018 έως Δεκέμβριος 2019. Η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-Salini,
Impregilo-Hitachi Rail STS, υπέγραψε με επιφύλαξη τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και στις 21 Ιουλίου υπέβαλλε
ένταση αιτούμενη το σύνολο της αποζημίωσης, η οποία απορρίφθηκε από την Αττικό μετρό.
Εν τω μεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα (στις 23 Ιουλίου), η Αττικό Μετρό ενέκρινε και τον 2ο ανακεφαλαιωτικό
πίνακα για θετικές ζημιές στην Καλαμαριά συνολικού ύψους 5,4 εκ. ευρώ που αφορά την χρονική περίοδο από 23
Ιουλίου 2019 έως και τις 30 Απριλίου του 2020.
Για την Καλαμαριά, που αποτελεί μία διαφορετική σύμβαση που υπογράφτηκε από την Άκτωρ τον Ιούνιο του 2013,
η εταιρεία είχε διατυπώσει αρχικά αίτημα συνολικών αποζημιώσεων ύψους 11,6 εκ. ευρώ, το οποίο εκτινάχθηκε με
πρόσθετα στοιχεία εξόδων, επικαλούμενη αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων και καθυστερήσεις στην έγκριση
μελετών αλλά και στην πρόοδο των διαγωνισμών για τα πρόσθετα έργα (Σύστημα Σηματοδότησης και Ελέγχου
Συρμών -ΑTC, Σύστημα Επιτήρησης Συρμών-ATS και το Σύστημα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων -BACS).
Να σημειωθεί ότι το τελευταίο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της Καλαμαριάς (που δεν θα είναι και το τελικό)
έχει μετατεθεί για τον Μάιο του 2022. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν αρχικά στις 31/12/2019.
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Εκτινάχθηκαν τα καθαρά
κέρδη της Παπουτσάνης
Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, είσοδο
σε νέα προϊοντική κατηγορία, εκείνη των απολυμαντικών, και βελτίωση κερδοφορίας στο α' εξάμηνο
σημείωσε η Παπουτσάνης κατά το α' εξάμξηνο του
2020, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €20,9
εκατ., αυξημένος κατά 46%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,2
εκατ., έναντι €0,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2019.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε
€2,3 εκατ., έναντι €0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2019.
Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης
ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά:
«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και παρά τις
πρωτοφανείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν από
την πανδημία του Covid–19 καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανοδική μας πορεία επιβεβαιώνοντας έτσι
και τη στρατηγική που ακολουθούμε τα τελευταία
χρόνια, η οποία βασίζεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη
διαφορετικών τομέων δραστηριότητας.
Παράλληλα, η είσοδός μας στην αγορά των βιοκτόνων και απολυμαντικών βοήθησε ώστε να ανακτηθεί
μέρος των απωλειών από την ξενοδοχειακή αγορά
ενώ μας έδωσε και την ευκαιρία να καλύψουμε στο
βαθμό που μπορούσαμε την ανάγκη της ελληνικής
κοινωνίας για προσιτά βιοκτόνα κι απολυμαντικά.
Για το υπόλοιπο του έτους και παρά τις προκλήσεις
και αβεβαιότητες που δημιουργεί η εξέλιξη της πανδημίας πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε τη θετική μας
πορεία με σύμμαχο την καινοτομία των προϊόντων
μας, τις συνεχιζόμενες εμπορικές πρωτοβουλίες
και την περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού μας
πλάνου».
Η εταιρεία σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020 σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών
της κατά 45%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών
αναπτύχθηκε κατά 46%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος
εργασιών κατά το α' εξάμηνο 2020 ανήλθε σε 20,9
εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2019.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης
οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των
επώνυμων προϊόντων, των παραγωγών για τρίτους,
αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών
σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.
Κατά το α' εξάμηνο του 2020 οι εξαγωγές ανήλθαν
σε 10,4 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό
50% του συνολικού κύκλου εργασιών.
Το 26% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται
από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 10% από
πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από
παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από
βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.
Παράλληλα, από τις αρχές Απριλίου, η Παπουτσάνης, έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων
αρχών, ενσωμάτωσε την παραγωγή βιοκτόνων και
απολυμαντικών στην κύρια δραστηριότητά της,
αξιοποιώντας μέρος της παραγωγής της υπερσύγχρονης μονάδας στη Ριτσώνα Ευβοίας, δεδομένου
ότι διαθέτει την παραγωγική ικανότητα και ευελιξία
να καλύψει άμεσα και στο μεγαλύτερο βαθμό τις
ανάγκες της χώρας.
Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο αλλά
και τη μείωση του παραγωγικού κόστους συνέπεια
των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία και ανήλθε
(για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 7,1 εκατ. ευρώ
έναντι 4,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72%. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 34%
έναντι 29% το α' εξάμηνο του 2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη,
πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND
ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής
(Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται
νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με
την υπ’ αριθμ. 940/22-7-2020 Έκθεση
Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του
Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ:
30462/2020 και ΕΑΚ: 1652/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
κατατεθείσα την 22η-6-2020, Διαδικασία:
Τακτική Ν.4335/15 κατά της Αλέγρα Φάις,
κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Λ. Σαλαμίνος,
αρ. 226, με ΑΦΜ 100938413 και τώρα
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη
1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130
ημερών από την κατάθεση της αγωγής,
β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15
ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται
υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση
της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το
άρθρο 237 ΚΠολΔ. Η έναγουσα ζητά να
υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή
συνολικού ποσού 11.107,35 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του
από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού
συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η
δικαστική δαπάνη.
Αθήνα, 28-7-2020
Η Δικ. Επιμελήτρια
Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη,
πληρεξούσιου της ΑΕ «BODY ART ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει
στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος
77) και εκπροσωεπείται νόμιμα, ΑΦΜ
099855410, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ.
939/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου,
στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου
Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές
αντίγραφο της με ΓΑΚ: 20890/2020 και
ΕΑΚ: 1379/2020 Αγωγής ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της Αλέγρα
Φάις, κατοίκου Σαλαμίνας, Λ. Σαλαμίνος
226, ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να
παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο
της υπόθεσης, ήτοι στις 14-10-2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός: 16, Αίθουσα:
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Η ενάγουσα ζητά να
υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή
συνολικού ποσού 1.380,46 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του
από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού
συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η
δικαστική δαπάνη.
Αθήνα, 28-7-2020
Η Δικ. Επιμελήτρια
Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη,
πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND
ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής
(Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται
νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με
την υπ’ αριθμ. 917/10-7-2020 Έκθεση
Επίδοσής μου, στην κα Εισαγγελέα του
Πρωτοδικείου Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν.
Συροπούλου, ακριβές αντίγραφο της με
ΓΑΚ: 38833/2020 και ΕΑΚ: 4824/2020
Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 25η6-2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μον/
λους κατά του Αντωνίου ΒΑΤΙΣΤΑ του
Δημητρίου, κάτοικο Νίκαιας, οδός Ταξιαρχών, αρ. 31, με ΑΦΜ 059667581 και
τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος 1) να καταθέσει α) προτάσεις
εντός 130 ημερών από την κατάθεση της
αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130
ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες
προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη
συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Ο ενάγων
ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην
καταβολή συνολικού ποσού 49.455,59
ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως,
βάσει των από 1-1-2016 και 1-8-2017
ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας –
σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί
η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και
να του επιβληθεί η δικαστική δαπάνη.
Αθήνα, 28-7-2020
Η Δικ. Επιμελήτρια
Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4862 Ζ΄ έκθεσης
επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Λεράκη Κωνσταντίνου επιδόθηκε την 13η Ιουλίου 2020 προς τον
κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για τον (επ) Akhtar (ον) Mohammad του
Mohammad, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Ιράν και ήδη αγνώστου διαμονής
η από 28-06-2020 αίτηση επιμελείας
τέκνων της (επ) Muradi (ον) Zahra του
Qorbanali και της Fatima, γεννηθείσα την
1η/1η/1967, κατοίκου Αθηνών, επί της
οδού Σκιάθου αριθ. 152 πολίτης Αφγανιστάν, με ΑΦΜ 173351072, ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ, ατομικά και ως ασκούσα την
επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της , ήτοι
της (επ) Muradi (ον) Samira του Akhtar
Mohammad και της Zahra, γεννηθείσα
την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του (επ) Muradi
(ον) Jamshid του Akhtar Mohammad και
της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2011 στο
Ιράν, του του (επ) Muradi (ον) Murtaza
του Akhtar Mohammad και της Zahra,
γεννηθείς την 1η/1η/2009 στο Ιράν και
του (επ) Muradi (ον) Mohammad Reza
του Akhtar Mohammad και της Zahra,
γεννηθείς την 1η/1η/2004 στο Ιράν, με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39727/2020
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4239/2020,
απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη δικάσιμο της
9ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 09:00 π.μ. (πινάκιο 39- το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης
γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον
1ο όροφο του κτιρίου 5) στο Κατάστημα
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά
τη συζήτηση αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 948/2020 Έκθεση
του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του
Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη
να εκποιήσω με δημόσιο πλειστηριασμό 1.855.500 μετοχές κυριότητας της
πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εκδόσεως της εταιρείας
με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντί τιμήματος
πρώτης προσφοράς 5.000,00€.
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, 27.7.2020
Ο σύνδικος
Ευάγγελος Γ. Καρβούνης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Με την υπ’ αριθμόν 8172Γ/22-07-2020
Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία
«ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ: 996911588
– Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικαστικού επιμελητή Κορίνθου
Απόστολου Ε. Ζησιόπουλου, ως επί της
εκτελέσεως αρμόδιος, επιδόθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
καθ’ ου η εκτέλεση: ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΠΠΑ του
Βασιλείου και της Δημητρούλας, πρώην
κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κορώνης αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής,
με ΑΦΜ 050074666 /ΔΟΥ Κορωπίου,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της
υπ’ αριθμό 5.488/17-07-2020 Έκθεσης
Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης
Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του
ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος εκ του
προσηρτημένου πρωτοτύπου στην υπ’
αριθμό 9893/16-10-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνας
Καπέλλου, σύμφωνα με το άρθρο 918
παρ. 6 του ΚΠολΔ, με αριθμό 754/2011
πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της
υπ’ αριθμόν 599/10-02-2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τακτικής Διαδικασίας – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου) κατασχέθηκε
αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο του
καθ’ ου η εκτέλεση, για το ποσό των
25.000,00€ και μόνο προς περιορισμό
των εξόδων εκτελέσεως της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40,
και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.
094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY
II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2
VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON
ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών
της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως
εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30
Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως
αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών
την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου
162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003,
και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου,
της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από
30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με
αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020
στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με
το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, ήτοι: Το
δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου, αμπελιού, αρδευόμενου, εκτάσεως 5.000,68
τ.μ., μετά των επ’ αυτού υφισταμένων
ή και μελλοντικώς ανεγερθησομένων
κτισμάτων, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, εγκα-

ταστάσεων και συστατικών του μερών,
που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων, της Δημοτικής Ενότητας
Κορινθίων, του Δήμου Κορινθίων, της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην ειδική θέση «ΜΟΥΖΑΚΙ».
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο
περιήλθε στον καθ’ ου η εκτέλεση κατά
πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%,
δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4.162/19-072007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου
της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ζωής
Παρασκευά Κόλλια, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α’
Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο
548 και αριθμό 107. Τιμή εκτίμησης και
τιμή πρώτης προσφοράς του άνω ακινήτου, ορίζεται το ποσό των 20.000,00€.
Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί μέσω
της ιστοσελίδας www.eauction.gr που
ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών
– Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
ενώπιον της ειδικά Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Κορίνθου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Σ. ΚΑΠΕΛΛΟΥ, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αρ. 36, τηλ.
2741020009, email: kapellounotaty@
gmail.com, ΑΦΜ 046786882 – ΔΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, την οποία διορίζω επί του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο
ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της και
συγκεκριμένα την τρίτην (3ην) Μαρτίου
του 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρες
14.00 μ.μ.-18.00 μ.μ.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθ. 11031/28-7-2020 έκθεση
επίδοσης εμού της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΜαρίαςΜπέλλας Τραπατσέλη μετά από έγγραφη
παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ
Αλαφραγκή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο
της με αριθμό 4189/2018 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του
Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων κατοίκου
Πατρών (Εθνική οδός Αθηνών Πατρών
αρ.152) για την εταιρεία ΕΚΚΑ Δυτικής
Ελλάδος όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
που εδρεύει στο Ρίο Πατρών οδός Εγνατίας αρ. 4-6 πρώην και ήδη αγνώστου
διαμονής η οποία ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την
υποχρέωση της πρώτης εναγομένης να
καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό
ποσό των (5.084,71)ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της
δεύτερης εναγομένης να καταβάλει στον
ενάγοντα το χρηματικό ποσό των 3.000)
ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και
ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την
υποχρέωση της τρίτης και πέμπτης των
εναγομένων να καταβάλουν στον ενάγοντα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
εκάστη το ποσό των 15.135,40 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής
μέχρι τηv πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα
στο σύνολό τους μεταξύ τωv διαδίκων.
Αθήνα 28-7-2020
Η Δικ. Επιμελήτρια
Μαρία-Μπέλλα Τραπατσέλη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθ. 11032/28-7-2020 έκθεση
επίδοσης εμού της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΜαρίαςΜπέλλας Τραπατσέλη μετα από έγγραφη
παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ
Αλαφραγκή επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο
της από 9-9-2019 έφεσης με την οποία
ζητά τα λεπτομερώς αναφερόμενα σε
αυτή κατά της με αριθ. 4189/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, του Παναγιώτη Θωμά του Αθα-
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νασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων,
κατοίκου Πατρών (Εθνική Οδός Αθηνών
Πατρών 152,κατά της εταιρείας ΕΚΚΑ
Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στο Ρίο
Πατρών (Εγνατίας 4-6-) και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην και ήδη αγνώστου
διαμονής. Στο τέλος του άνω δικογράφου
περιλαμβάνεται 1. με ΓΑΚ 79009/2019
και ΕΑΚ 6147/19 έκθεση κατάθεσης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
2. με ΓΑΚ 9761/19 και ΕΑΚ 7908/2019
έκθεση κατάθεσης του Εφετείου Αθηνών
και 3. Η από 17-9-2019 πράξη ορισμού
συζήτησης του άνω δικαστηρίου με την
οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 8-102020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο
ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών Γ1 (-2
ΥΠΟΓΕΙΟ). Προς γνώση και για κάθε
νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.
ΑΘΗΝΑ 28-7-2020
Η Δικ. Επιμελητρια
Μαρία Μπέλλα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 7.615 Γ΄/15-07-2020
Έκθεσή μου Επίδοσης και ύστερα από
έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ Π.
ΠΛΕΣΣΑ, πληρεξούσιο του κ. Ιωάννη
– Κίμωνος Καρδάση του Αθανασίου και
της Ευτυχίας, κατοίκου Πειραιά Αττικής,
οδός Αποστόλη, αρ.51, ήρθα στο γραφείο του κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ και επέδωσα σ’ αυτόν για τον
κ. Αθανάσιο Καρδάση του Χρήστου και
της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά,
οδός Αποστόλη, αρ.51 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ
(της με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018
Αγωγής του) με χρονολογία 07/07/2020,
του πρώτου κατά αυτού κ.λπ., που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ειδική Διαδικασία) μετά
από παραπομπή από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Κέρκυρας λόγω αναρμοδιότητας δυνάμει της με αριθμό 508/2019
Απόφασής του και ζητά από το αρμόδιο
Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι ο ενάγων
δεν είναι τέκνο του Αθανασίου Καρδάση
του Χρήστου και της Χριστίνας, διότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Ευάγγελος
Ζερβάκης του Ιωάννη και της Σταματίνας.
Στο τέλος του πιο πάνω δικογράφου
υπάρχουν : α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου Κλήσης μετά παραπομπή της
γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου,
με χρονολογία 08/07/2020, με Γ.Α.Κ.
4758/2020 και Ε.Α.Κ. 2256/2020, που
αποδεικνύει την κατάθεση σ’ αυτήν του
παραπάνω δικογράφου, β) ταυτόχρονη
πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστή
Προσδιορισμού του πιο πάνω Δικαστηρίου, κ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ – Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες,
Πινάκιο : Γαμικών Διαφορών, με Αριθμό
Πινακίου : 19 – με την οποία ορίζει ως
χρόνο συζήτησης την 09η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
09.00, στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, στο Β΄ όροφο, Αίθουσα
218 και γ) παραγγελία σε μένα για την
επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί στη συζήτηση της από
25/07/2018 και με Αριθμό Κατάθεσης
126/2018 Αγωγής του, όταν και όπου
πιο πάνω αναγράφεται. Προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Πειραιάς 17/07/2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την έκθεση επίδοσης αρ. 5067Δ΄/237-2020 του δικαστικού επιμελητή στο
Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά,
επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης
διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Δεσποτάκη
του Γεωργίου επικυρωμένο αντίγραφο
της με αρ. κατ. 211/30-6-2020 αγωγής
του GEORGE E. ΚONSTANTINOU (Γεώργιος Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ)

προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου,
(το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν
να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα
αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό
(100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά
30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι
διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε απόκτηση
δικαιώματος κυριότητας με χρησικτησία
στα δύο επίδικα ακίνητα : 1) Οικόπεδο
επιφάνειας 61.- τ.μ., εντός του οικισμού
Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 6, φύλλο 69, μερίδα 993 οικοδομών
Μαλώνας, φάκελος 619 και 2) Οικόπεδο ,
εντός του οικισμού Μαλώνας, επιφάνειας
57.- τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία , Τόμος 4, φύλλο 37, μερίδα 994 οικοδομών
Μαλώνας,, φάκελος 380 του Κτηματολογίου Ρόδου μετά της επ΄αυτών ισόγειας οικίας. Ταυτόχρονα, γνωστοποιείται
σ΄αυτόν ότι προς απόδειξη των θεμάτων
της κοινοποιουμένης αγωγής. στις 25-92020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ., θα καταθέσει ενόρκως ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο Γεώργιος
Ντύρος του Παύλου, συνταξιούχος, κάτοικος Αρχαγγέλου-Ρόδου και καλείται
να παραστεί κατά την κατάθεση, άλλως
αυτή θα γίνει ερήμην του.
Ρόδος, 28 Ιουλίου 2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους
Δ.Ε.Π.:
ΣΧΟΛΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124
Σέρρες)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία,
Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 17397 (ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ.
1119/17.07.2020)
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
λήγει στις 27/08/2020
Πληροφορίες: κα Βακάλη Κούτρη Αθανασία, τηλ. 23210 49107.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν
τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr)
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται
στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος
www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις).
Θεσσαλονίκη, 27/7/2020
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Αθανάσιος Καΐσης
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
«ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ»
Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
Αριθ. πρωτ.: 4748
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου
Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου
Δωδώνης έχοντας υπόψη:
1. Tην αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια
διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968
πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
2. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Την αριθ. 105/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης
μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών,
ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως,
ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και
ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό
ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τα
έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου
Δημήτρη Τ.Κ. Κουμαριάς».
Προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την
οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους,
μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς
και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή
στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις:
1. Nα κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών
του Δήμου Δωδώνης.
2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το
σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
To συνολικό ποσό της οικονομικής ενί-

σχυσης ανέρχεται στο ύψος των δέκα
χιλιάδων ευρώ (10.000)€ και θα δοθούν
ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης
ως εξής:
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ(100,00)€
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια
ευρώ (200,00)€
Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1) βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη –
επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαιώσεις του εξωτερικού) που να φαίνεται
ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής,
φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2018-2019
στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης,
2) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται
κατά σειρά:
α) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου
μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή.
β) το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της
παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.
( Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που
δεν είναι εφικτό, εντός της προθεσμίας
των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών
ημερών για την υποβολή των αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη
υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων-κηδεμόνων τους με την προσκόμιση

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την ενέργεια ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ ΄΄
Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04
Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048
Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ»
Ν.Θ.220, σύμφωνα με τους κανόνες
δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01)
(ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α')». Κριτήριο
κατακύρωσης υπολογισμού την υψηλότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 31 /08 /2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.μ στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού
Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον
2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου
Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 30 /09
/2020 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα.
Η ανάδειξη μειοδότη περιλαμβάνει ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ΄΄
Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04
Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048
Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοί-

υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το
γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν είναι
διαζευγμένοι ή σε διάσταση).
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της
κατάστασης των δικαιούχων(πίνακας
ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων
εντός 10 ημερών.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αγία Κυριακή Θεριακησίου:
24/07/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΠΔΔ
Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 – Ζάκυνθος
τηλ. 26950 - 43828
fax 26950 – 26344
e-mail: limtamza@otenet.gr
Αριθ. Πρωτ. 931
Αριθ. Διακήρυξης : 05 /2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ,
ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ

7
ου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ»
Ν.Θ.220,
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει,
είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων
τους στην Ελλάδα.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού
προσφοράς .
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτη-

θεί στον διαδικτυακό τόπο του Λιμενικού
Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.
gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση
πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται
από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax
26950 26344, email: limtamza@otenet.
gr.
Ζάκυνθος 28-07-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:9ΞΛΥ46907Ο-ΚΝΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΑΞΗ: 1386
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μυτιλήνη 27-07-2020
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 11618
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΔΑ: Ω8Μ946907Ο-ΤΑΘ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΔΑΜ: 20PROC007087008
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 9η /04-06-2020 (θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος, (CPV :30192700-8).
Προϋπολογισμός δαπάνης 28.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Τσιτσάνος Ιωάννης τηλ. 2251351298.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς

Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

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

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

Site: http://www.eydap.gr/
Email: grammateia@eydap.gr

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
14844
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.)

Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
210 2701000
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία
Site: http://www.aerioattikis.gr/ παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ)
Site: http://www.athens-trolley.gr
Email: grammatia@athens-trolley.gr
210 25.83.300-6
Η.Σ.Α.Π. (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομός Πειραιά - Κηφισιάς)
Site: http://www.isap.gr
Email: pro@isap.gr
210 3248311-17
Ο.Α.Σ.Α.
Site: http://www.oasa.gr/
Email: oasa@oasa.gr
210 8200999
Ο.Α.Σ.Α.: Πληροφορίες δρομολογίων αστικών λεωφορείων185
Προαστιακός: Πληροφορίες επιβατών
Site: http://www.proastiakos.gr
Email: info@proastiakos.gr
210 5272000
ΤΡΑΜ
Site: http://www.tramsa.gr
Email: commercial@tramsa.gr
Ε.ΘΕ.Λ.
Site: http://www.ethel.gr
Email: ethelbus@ethel.gr
210-49.18.788

210-99.78.000,
210-99.78.035,
210-99.78.057
210-49.33.002,

ΟΣΕ
Site: http://www.ose.gr/
Υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πελατών 1110
Πληροφορίες δρομολογίων
14944
ΚΤΕΛ
Πληροφορίες δρομολογίων
Σταθμός Κηφισού
Σταθμός Λιοσίων
Πληροφορίες δρομολογίων Ν. Αττικής

14505, 14944
210 5124911
210 8317109
210 8808080

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Σχεδόν 5.000
στρέμματα αμπελιών εντάχθηκαν
στο Μέτρο
του «Πράσινου
Τρύγου»
Τα αιτήματα για ένταξη
στο μέτρο του «Πράσινου
Τρύγου» που υπεβλήθησαν
από τους αμπελουργούς
ανέρχονται σε 4.984,1
στρέμματα, σύμφωνα με
στοιχεία της Κεντρικής
Συνεταιριστικής Ένωσης
Αμπελοοινικών Προϊόντων
(ΚΕΟΣΟΕ). Η οικονομική
ενίσχυση των αιτημάτων
φτάνει τα 1.350.707 ευρώ,
τα οποία υπερκαλύπτονται
από τον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου που
αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για ένταξη στο μέτρο, σε
ότι αφορά τις ποικιλίες,
«έδειξε» το αγιωργήτικο, με
τις εκτάσεις να ανέρχονται σε 1.782,3 στρέμματα,
συνολικής οικονομικής
ενίσχυσης 546.886,75 ευρώ.
Ακολουθεί ο Ροδίτης και το
Σαββατιανό με 803,8 και
767,4 στρέμματα αντίστοιχα. Η συνολική οικονομική
ενίσχυση των δυο ποικιλιών
φτάνουν τα 256.153,75
ευρώ και 143.706,38 ευρώ
αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τις περιοχές,
σύμφωνα με στοιχεία της
ΚΕΟΣΟΕ, τα περισσότερα
στρέμματα που αιτήθηκαν να ενταχθούν στον
«πράσινο τρύγο» βρίσκονται
στο Νομό Κορινθίας, με
την ενίσχυση να φτάνει τις
550.178,6 ευρώ. Στη δεύτερη
θέση ο νομός Αργολίδας
με 436,1 στρέμματα και
129.059,45 ευρώ οικονομική
ενίσχυση, ενώ την πρώτη
τριάδα ολοκληρώνει ο
Νομός Αχαΐας με 408,1
στρέμματα και 121.478,45
ευρώ οικονομική ενίσχυση.

Η έξαρση κρουσμάτων επαναφέρει
ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ευρώπη

Α

πογοήτευση φέρνει στους Ευρωπαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες η είδηση για νέους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν από χώρες, μετά την άνοδο των μολύνσεων κορωνοϊού, προκαλώντας πλήγμα στις ελπίδες για αναβίωση της παγκόσμιας
τουριστικής βιομηχανίας. Ο τουριστικός τομέας της Ισπανίας επιβαρύνεται περισσότερο,
προκαλώντας την οργισμένη απάντηση της Μαδρίτης.
Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η υπουργός Εξωτερικών Arancha González Laya δήλωσε ότι η Ισπανία είναι
μία ασφαλής χώρα. Τα σχόλιά της ήρθαν μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ
του Σαββάτου ότι οι Βρετανοί που βρίσκονται σε διακοπές
στην Ισπανία θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα για δύο
εβδομάδες κατά την επιστροφή τους, μετά την αύξηση των
λοιμώξεων σε τρεις ισπανικές περιοχές.
Την ίδια ώρα, η TUI, η μεγαλύτερη εταιρεία διακοπών στην
Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες πως αποφάσισε να ακυρώσει
όλες τα προγραμματισμένα πακέτα διακοπών της στην
ηπειρωτική Ισπανία έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου,
μετά τα μέτρα που έλαβε η Βρετανία.
Η Γαλλία αντέδρασε με παρόμοιο τρόπο, με τον Γάλλο
πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ να λέει την Παρασκευή ότι «συστήνουν έντονα» να μην ταξιδεύουν στη βορειοανατολική
περιοχή της Ισπανίας, στην Καταλονία, ένα από τα μέρη που
έχει καταγράψει μεγάλη αύξηση στις περιπτώσεις Covid-19.
Η Γαλλία είπε επίσης ότι οποιοσδήποτε ταξιδιώτης φτάνει
από μια λίστα 16 χωρών εκτός της ΕΕ, όπου ο ιός κυκλοφορεί
πολύ έντονα, θα υπόκειται σε υποχρεωτικά τεστ στα γαλλικά
αεροδρόμια και λιμάνια. Για επιβάτες που προέρχονται από
τέσσερις από αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των
ΗΠΑ, η Γαλλία ζητά να υπάρχει αρνητικό τεστ που να έχει

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

γίνει τρεις ημέρες πριν από την πτήση.
Στη Γερμανία υπήρξε επίσης αύξηση των κρουσμάτων τις
τελευταίες ημέρες, την οποία απέδωσε ο υπουργός Υγείας
Γενς Σπαν σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από ορισμένες
περιοχές όπως τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Είπε
ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγκάσουν τους
ταξιδιώτες να κάνουν τεστ κορωνοϊού κατά την επιστροφή
στην πατρίδα τους.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν υπάρξει περισσότερα από 16 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού σε 188 χώρες
ενώ περισσότερα από 640.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους.
Αλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να επιβάλλουν επίσης
περιορισμούς. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι οι ταξιδιώτες που
φτάνουν με αεροπλάνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία,
από την Τρίτη, θα επιτρέπεται να επιβιβάζονται στην πτήση
τους μόνο εάν έχουν αρνητικό τεστ 72 ώρες πριν φτάσουν
στο αεροπλάνο. Και οι δύο χώρες έχουν αύξηση των περιπτώσεων κορωνοϊού αυτό τον μήνα, με τις νέες μολύνσεις
Covid-19 να αυξάνονται τέσσερις φορές στη Ρουμανία και
κατά 50% στη Βουλγαρία. Οι ξενοδόχοι στη Χαλκιδική και
τον Πλαταμώνα, τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βόρειας
Ελλάδας που είναι δημοφιλή στους παραθεριστές από
τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, δήλωσαν ότι οι
ακυρώσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Το lockdown αύξησε
τις ευρεσιτεχνίες κατά 28%
Μπορεί το lockdown να έκλεισε χιλιάδες πολίτες στο
σπίτι επί σχεδόν ένα τρίμηνο, αλλά απ' ό,τι φαίνεται,
δεν έκαμψε την εφευρετικότητά τους, ούτε την επιθυμία τους να κατοχυρώσουν πατέντες για το προϊόν της
διανοίας τους. Ο αριθμός των αιτήσεων για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, που κατατέθηκαν στη διάρκεια του
τριμήνου του lockdown στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)- ορισμένες εκ των οποίων αφορούσαν
εφευρέσεις σχετικές με την πανδημία- σημείωσε αύξηση
περίπου 28%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία, που
έθεσε στη διάθεση του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της
Διεύθυνσης Ελέγχου Τίτλων του ΟΒΙ, Στράτος Κουτίβας,
στο διάστημα Μαρτίου- Μαΐου 2020, όσο δηλαδή ήταν
σε ισχύ τα μέτρα της καραντίνας για την αποφυγή της
εξάπλωσης της πανδημίας, κατατέθηκαν 178 αιτήσεις
για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), 39 περισσότερες,
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019
(+28,05%). Αντίστοιχα, συνολικά στο πρώτο πεντάμηνο
του 2020, οι αιτήσεις ήταν αυξημένες κατά περίπου 21,5%.
Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2020
κατατέθηκαν 294 αιτήσεις, έναντι 242 στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2019. Για όλες τις αιτήσεις του πρώτου πενταμήνου 2020, η διαδικασία χορήγησης είναι σε εξέλιξη και
εκκρεμεί η σύνταξη της έκθεσης έρευνας, που θα δείξει
το κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια χορήγησης που ορίζει
ο νόμος 1733/1987. Ερωτηθείς τι αφορούσαν κατά κύριο
λόγο αυτές οι αιτήσεις και αν μεταξύ αυτών υπάρχουν
κάποιες σχετικές με τρόπους/μεθόδους πρόληψης της
εξάπλωσης (π.χ ειδικές μάσκες ή γάντια ή υποστρώματα)/
ελέγχου-παρακολούθησης της εξέλιξης- contact tracing
(τεχνολογικές λύσεις)/ αντιμετώπισης της πανδημίας, ο
κ. Κουτίβας διευκρίνισε: «Με βάση το νόμο, όλες οι αιτήσεις για ΔΕ είναι απόρρητες για τους 18 πρώτους μήνες
από την κατάθεσή τους, κάτι το οποίο προφανώς ισχύει
και για τις παραπάνω αιτήσεις του πρώτου πενταμήνου
2020. Στοιχεία επομένως σαν και αυτά που ζητούνται εδώ
δεν μπορούν να δοθούν ακόμη σε αυτή τη φάση. Γενικά
απαντώντας πάντως, θα λέγαμε ναι, υπάρχουν αιτήσεις
για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικές με την πανδημία».
Υπενθυμίζεται ότι σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως
η νανοτεχνολογία, η εκδήλωση της πανδημίας προκάλεσε παγκοσμίως καταιγισμό αιτήσεων για διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των
κορονοϊών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο διάστημα
Ιανουαρίου- αρχών Μαρτίου 2020, με την πανδημία σε
εξέλιξη, υποβλήθηκαν παγκοσμίως 477 αιτήσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας για προϊόντα νανοτεχνολογίας και
βιοτεχνολογίας, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση
κορονοϊών, έναντι 469 στο σύνολο του 2019 και μόλις
13 το 2003, όπως επισήμανε πρόσφατα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
Στέργιος Λογοθετίδης, καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής
του ΑΠΘ.

