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Ευρωπαϊκές κυρώσεις
κατά της Τουρκίας:
7 χρόνια δεσμεύσεων
που έμειναν στα λόγια
Υπάρχουν κάποιες φράσεις,
απολύτως «ενδεικτικές του
τουρκικού προβλήματος», που
επαναλαμβάνονται ξανά και
ξανά στα κείμενα των ευρωπαϊκών αποφάσεων εδώ και χρόνια, αποτυπώνοντας όμως έτσι στην πράξη ελλείμματα και
αδυναμίες. Σύμφωνα με όσα έχουν διαμηνύσει - λοιπόν - οι Ευρωπαίοι μέσα από
αλλεπάλληλες επίσημες ανακοινώσεις τους,
ειδικά τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, οι
«παράνομες» ενέργειες της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο είναι «συνεχείς» ή
«συνεχιζόμενες», και τα αιτήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για παύση των εν λόγω
δραστηριοτήτων «επανειλημμένα».

Σχολεία: Σενάριο
για εκ περιτροπής
διδασκαλία στο ξεκίνημα
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί
το υπουργείο Παιδείας,
προκειμένου να ανοίξουν τα
σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου
χωρίς προβλήματα, καθώς
φέτος λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού θα είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.
Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει να
αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου είναι η ασφαλής επιστροφή των
μαθητών στις σχολικές αίθουσες και προς
αυτό το σκοπό εξετάζονται δύο σενάρια.Το
πρώτο προβλέπει τη λειτουργία των σχολείων
σε πλήρη σύνθεση αλλά πάντα με αυξημένα
μέτρα προστασίας, όπως μάσκες, χρήση
αντισηπτικών κ.ά) και το δεύτερο μαθήματα
εκ περιτροπής, όπως έγινε το διάστημα πριν
κλείσουν οριστικά τα σχολεία για τις
καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή τη στιγμή οι
αρμόδιες υπηρεσίες τηρούν στάση αναμονής
και περιμένουν τις οριστικές οδηγίες των
ειδικών, κάτι που θα γίνει στο τέλος του
Αυγούστου. Οπως δήλωσε χθες, 30 Ιουλίου,
και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως
«έχουμε ανακοινώσει ότι τα σχολεία θα
ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου, είμαστε σε
συνεχή επαφή με την επιτροπή των ειδικών.
Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά και
σε πλήρη σύνθεση με τους μαθητές να
επιστρέφουν κανονικά σε αυτά, αλλά με
αυξημένα μέτρα προστασίας» (μάσκες ή ό,τι
άλλο κριθεί σκόπιμο), ενώ στο δεύτερο
σενάριο οι μαθητές θα πηγαίνουν εκ
περιτροπής στο σχολείο - τα μισά παιδιά τις
μισές ημέρες).

Μάτι

Τουρισμός

Σταϊκούρας

Επίσκεψη στο Μάτι πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση
2 χρόνων από την τραγωδία. Ο κ. Μητσοτάκης
συνάντησε τους κατοίκους και μίλησε από
κοντά για τα έργα που γίνονται στην περιοχή.

Με χαμηλή αναλογία κρουσμάτων, 1 προς
1.000 ανά τουρίστα, μηδενικά κρούσματα σε
εργαζομένους του τουρισμού αλλά από την
άλλη, χαμηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία,
κλείνει ο πρώτος μήνας από το «άνοιγμα» του
ελληνικού τουρισμού.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Νέες δηλώσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έκανε ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας,
επισημαίνοντας πως «θα επιδιώξουμε νωρίτερα
από το τέλος του χρόνου και το συντομότερο
δυνατόν» να επιστραφούν τα αναδρομικά στις
κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
σελ. 8
➞

Μητσοτάκης προς επιδημιολόγους:

Πείτε μας να πάρουμε νέα μέτρα
εάν το κρίνετε αναγκαίο
Τ

α πάρτι στις παραλίες και ο συνωστισμός στα αστικά κέντρα
και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν τεθεί στο στόχαστρο των
λοιμωξιολόγων, με το κυβερνητικό
επιτελείο να επιστρατεύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αποφυγή νέων εστιών υπερμετάδοσης.
Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορονοϊού συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο
Μέγαρο Μαξίμου.
Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα δεδομένα και διαπιστώθηκε ότι
η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει
οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση
των επιδημιολογικών δεικτών. Τονίστηκε, όμως, με έμφαση, η ανάγκη
επαγρύπνησης και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή
του συνωστισμού και για τη χρήση
μάσκας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε
για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
και τους χώρους διασκέδασης, όπου
θα ενισχυθούν οι έλεγχοι. «Αν κρίνετε
ότι πρέπει να σημάνετε συναγερμό για
τη λήψη κάποιου μέτρου, μην διστάσετε να το κάνετε έγκαιρα» τόνισε ο
Πρωθυπουργός στους επιστήμονες.
Ανέφερε δε ότι οι τακτικές τηλεδιασκέψεις, όπως η σημερινή, για την
εξέλιξη της πανδημίας, θα συνεχιστούν τρεις φορές την εβδομάδα και
τον Αύγουστο.
Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης,

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος
για το Συντονισμό του Κυβερνητικού
Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο
επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος
του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας
και ο Κίμων Δρακόπουλος, καθηγητής
Επιστήμης των Δεδομένων.

Το γεγονός μάλιστα ότι τα μεγάλα
αστικά κέντρα παραμένουν ακόμη
γεμάτα με το μεγαλύτερο μέρος των
κατοίκων τους λόγω κορωνοϊού δημιουργεί εικόνες συνωστισμού σε
συρμούς και λεωφορεία, ιδίως τις
ώρες αιχμής, εντείνοντας την επιτήρηση στο εξής, τόσο ως προς τη
χρήση μάσκας, αλλά και ως προς την
τήρηση αποστάσεων. Η νέα καλοκαιρινή πραγματικότητα, με την Αθήνα
γεμάτη, φέρνει και νέα δρομολόγια
στα μέσα σταθερής τροχιάς, ώστε να

επιμεριστεί καλύτερα ο όγκος των
επιβατών, με το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών να αναλαμβάνει ρόλο
εποπτείας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.
Υπό αυτό το πρίσμα, δεν αποκλείεται η περαιτέρω εντατικοποίηση των
μέτρων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους χώρους ψυχαγωγίας τις
επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση
να έχει σημάνει κατά πληροφορίες
συναγερμό και για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου.
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«Ασπίς Πρόνοια»:
Το 7% των
απαιτήσεών τους
θα λάβουν οι 30.000
ζημιωθέντες

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ ή το 7% των
απαιτήσεών τους, που προσεγγίζουν τα
300 εκατ. ευρώ, θα λάβουν ως προκαταβολή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ζωής 30.000 ζημιωθέντες της «Ασπίς
Πρόνοια», οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται
στην κατάσταση των δικαιούχων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική διάταξη,
που περιλαμβάνεται στο φορολογικό
νομοσχέδιο, «η προκαταβολή προβλέπεται να χορηγείται άπαξ, με την κατάθεση
(μεταφορά) του οικείου ποσού σε ειδικό
ελεύθερο λογαριασμό της εκκαθάρισης,
που θα ανοιχθεί αποκλειστικά προς το
σκοπό διενέργειας προσωρινών διανομών
προς τους νόμιμους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, εξαντλώντας
την υποχρέωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου». Όπως ανέφερε από το βήμα
της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, κ.
Χρήστος Σταϊκούρας, με την επίμαχη διάταξη αντιμετωπίζεται – κατά τον βέλτιστο
εφικτό τρόπο – το 10ετές πρόβλημα των
ζημιωθέντων του ασφαλιστικού Ομίλου
«Ασπίς Πρόνοια». «Το Εγγυητικό Κεφάλαιο
έχει αυτή τη στιγμή στο ταμείο του, από
τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου,
περί τα 60 εκατ. ευρώ. Δεδομένου,
λοιπόν, ότι στα περίπου 10 χρόνια από την
κατάρρευση της Ασπίδας οι ζημιωθέντες
έχουν λάβει ένα 9% (όσοι είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου 1) και ένα
5% εκείνοι με unit linked προϊόντα έναντι
των απαιτήσεών τους, θα μπορούσε η
καταβολή να ήταν μεγαλύτερη, ίσως και
διπλάσια», τονίζει στο ΝΜ ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Ζημιωθέντων της
«Ασπίς Πρόνοια», κ. Σωκράτης Παπαχατζής, για να προσθέσει:
«Πρόκειται για άπαξ καταβολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάθε χρόνο θα πρέπει
να ψηφίζεται μία αντίστοιχη τροπολογία
και να δίδονται χρήματα από το Εγγυητικό Κεφάλαιο. Είναι μία διάταξη, που
δεν λύνει το πρόβλημα, ανοίγει, ωστόσο,
τον δρόμο για περιοδικές καταβολές».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νόμος ορίζει ότι,
για να μπορέσει το Εγγυητικό Κεφάλαιο
να ξεκινήσει να αποζημιώνει, πρέπει να
περατωθεί η εκκαθάριση. «Αυτή, όμως,
είναι πρακτικά αδύνατον να περατωθεί,
γιατί είναι τόσες πολλές οι εκκρεμοδικίες,
που υπάρχουν, τόσα τα ανοιχτά δικαστήρια, που δεν είναι εφικτό να τελειώσει
στα επόμενα έξι με επτά χρόνια. Οπότε,
επειδή ήδη έχουν περάσει 10 χρόνια και
θα περάσουν άλλα πέντε θα παραβιαστεί
ο Νόμος 3867, που έλεγε ότι ειδικά για
την περίπτωση της Ασπίδας η πληρωμή
από το Εγγυητικό Κεφάλαιο πρέπει να
γίνει μέχρι το 2024», εξηγεί.
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Μητσοτάκης: Δωρεά 11 εκατ.
από την Κύπρο για το Μάτι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Μάτι.

Ε

πίσκεψη στο Μάτι πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την τραγωδία. Ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε τους κατοίκους και
μίλησε από κοντά για τα έργα που γίνονται στην περιοχή.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το μνημείο
που συμβολίζει τη προσπάθεια των θυμάτων να γλυτώσουν
από τις φλόγες οι οποίες αφαίρεσαν τις ζωές 102 ανθρώπων,
και εναπόθεσε ένα λευκό λουλούδι.
Δωρεά 11 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία
Τον πρωθυπουργό στο Μάτι συνόδευαν ο πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και εκπρόσωποι της Εκκλησίας.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τη δωρεά της Κυπριακής
Δημοκρατίας συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ για την αναγέννηση της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τη δωρεά της Κυπριακής
Δημοκρατίας συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ για την ανα-
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γέννηση της περιοχής. Αναλυτικά, θα διατεθούν:
-8 εκατ. ευρώ για την ανέγερση οικιστικών μονάδων προς
τις ευπαθείς ομάδες εκείνες που μετά τη φονική πυρκαγιά
αδυνατούν να εξασφαλίσουν τη δική τους στέγη, σε οικόπεδο 50 στρεμμάτων της εκκλησίας και
-3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της μελέτης και των
τεχνικών έργων για τη διαμόρφωση χώρου σε μεσογειακό
πάρκο πρασίνου και αναψυχής που η τοπική κοινωνία επί
χρόνια διεκδικεί σε οικόπεδο 130 στρεμμάτων του ΕΦΚΑ.
Το νέο πολεοδομικό σχέδιο σέβεται ιδιοκτησίες και δημιουργεί βιώσιμη ρυμοτομία, ενώ δόθηκε παράταση στη
δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Αυγούστου.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Νέα προθεσμία για αιτήσεις
Σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-20
τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής από 21 Αυγούστου έως 28 Αυγούστου 2020.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει:
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους -δυνητικούς δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ότι σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Προς διευκόλυνση των δικαιούχων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση έως σήμερα, το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου
την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή
28 Αυγούστου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν
το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
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ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:
Επιδοτείται το 100% των
ασφαλιστικών εισφορών

Αλλαγές στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό για τους
εργοδότες, φέρνει τα φορολογικό νομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα επιδοτείται το 100% (έναντι
60% που είναι σήμερα) των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζομένων που εντάσσονται
στον μηχανισμό, έως και τα μέσα Οκτωβρίου.
Μέχρι στιγμής, μόλις 5.500 εργοδότες έχουν
ενταχθεί στον μηχανισμό για λίγο περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους, έναντι
στόχου 700.000 εργαζομένων.
Όπως αναφέρει η τροπολογία, καταβάλλεται,
για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως
15/10/2020 από τον κρατικό προϋπολογισμό,
κατά ποσοστό 100%. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο
χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι, που
υπάγονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
δεν απασχολούνται.
Επίσης προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 30/9/2020, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό
οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές:
- για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει
ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με
την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50%
των ακαθάριστων εσόδων τους. κατά το 3°
τρίμηνο του έτους 2019
- για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

ΔΕΗ: Προχωρά
σε προσλήψεις
89 ατόμων

Στην πρόσληψη 89 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών προχωρά η ΔΕΗ, για τη
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής
Νησιών
Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών
(ΔΕΠΑΝ) για ΜΗΛΟ, ΣΕΡΙΦΟ, ΚΥΘΝΟ,
ΑΜΟΡΓΟ, ΔΟΝΟΥΣΑ, ΘΗΡΑ
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για ΛΕΣΒΟ, ΛΗΜΝΟ, ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ,
ΙΚΑΡΙΑ, ΣΚΥΡΟΡΑ
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών
(ΔΕΠΑΝ) για ΚΑΛΥΜΝΟ, ΑΡΚΟΙ, ΚΑΡΠΑΘΟ, ΣΥΜΗ, ΜΕΓΙΣΤΗ, ΚΩ, ΠΑΤΜΟ,
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, ΓΑΥΔΟ, ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΑ
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Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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ΕΥΔΑΠ:
Πώς θα προχωρήσει
ο διαγωνισμός για την
διαχείριση της Ψυτάλλειας
Σειρά διευκρινίσεων που να δικαιολογούν
την συνέχισή τους στο διαγωνισμό για την
λειτουργία και συντήρηση της Ψυτάλλειας ύψους 260 εκατ. ευρώ αποφάσισε να
ζητήσει η ΕΥΔΑΠ από τις τρεις εταιρείες
που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
που πραγματοποιήθηκε χθες, κατά το οποίο
η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για τα δύο πορίσματα-πραγματογνωμοσύνες που είχε ζητήσει από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και νομικό
γραφείο των Αθηνών, αποσαφηνίζεται η
κατεύθυνση να συνεχιστεί ο διαγωνισμός
και με τους τρεις συμμετέχοντες. Ωστόσο
οι υποψήφιοι καλούνται να διευκρινίσουν
προηγουμένως ελλείψεις και ασάφειες
στα δικαιολογητικά των φακέλων τους,
τις οποίες έχουν εντοπίσει και τα επίμαχα
πορίσματα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση
της ΕΥΔΑΠ από την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡΑBΑΞ-ΕΡΓΟΤΕΜ, η οποία ήταν και η
μόνη που η επιτροπή του διαγωνισμού
έχει περάσει στην επόμενη φάση, ζητά να
προσκομιστούν από το μέλος της κοινοπραξίας ΕΡΓΟΤΕΜ, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις για το έτος 2018. Από την
κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΚΑΤ-SUEZ-TEΡNA,
η ΕΥΔΑΠ ζητά πρώτον να προσκομίσει
διευκρινίσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις
που ο δηλωθείς ως διευθυντής έργου κ.
Jean Murcia απέκτησε την επικαλούμενη
εμπειρία του ώστε να γίνει σαφές ότι αυτές
περιλαμβάνουν την «αφαίρεση θρεπτικών
αζώτου και φωσφόρου» όπως απαιτεί η
Διακήρυξη. Δεύτερον, ζητά να κατατεθεί ο
ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών του δηλωμένου ως Συντονιστή Τμήματος Λειτουργίας
κ. Thierry Lebrun που να πιστοποιεί την
κατοχή των ακαδημαϊκών γνώσεων και
επαγγελματικών δικαιωμάτων που απαιτεί
η Διακήρυξη. Παράλληλα από το μέλος της
κοινοπραξίας Suez International ζητάτε
να διευκρινιστεί αν τα πιστοποιητικά ISO
καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη δραστηριότητες.
Πέντε διευκρινίσεις ζητά η ΕΥΔΑΠ και από
την κοινοπραξία Μυτιληναίος- Κωνσταντινίδης-ΑCΕΑ για την συνέχισή της στο
διαγωνισμό. Από το μέλος του κοινοπρακτικού σχήματος ACEA να προσκομίσει
στοιχεία ότι ήταν φορολογικά ενήμερη
κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού και να προσκομίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά. Επίσης να προσκομιστούν
διευκρινίσεις σε σχέση με τις ασάφειες που
προκύπτουν στα δικαιολογητικά στα αγγλικά και στην ελληνική μετάφραση, τίτλοι
σπουδών και επαγγελματική εμπειρία του
Συντονιστή Τμήματος Λειτουργίας καθώς
και αν η εταιρεία ως φορέας τεχνικής και
επαγγελματικής τεχνογνωσίας της κοινοπραξίας έχει την υποχρέωση να εκτελέσει
τις εργασίες που σχετίζονται με το έργο.
Οι απαντήσεις των υποψηφίων όπως
αναφέρεται στην σχετική απόφαση που
υπογράφει η Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ
Θεοδώρα Βαρβαρίγου, θα διαβιβαστούν
στο διοικητικό συμβούλιο για να κρίνει
εάν είναι επαρκείς για να συνεχίσουν στο
διαγωνισμό.

Πώς αποτιμάται ο πρώτος
μήνας «ανοίγματος»
του ελληνικού τουρισμού
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

27°C - 39°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25°C - 36°C

ΠΑΤΡΑ

22°C - 37°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

25°C - 31°C

ΛΑΡΙΣΑ

22°C - 40°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πρόωρος τοκετός:
Καίρια η νεφρική
λειτουργία
στην αποφυγή του

Μ

ε χαμηλή αναλογία κρουσμάτων, 1 προς 1.000 ανά τουρίστα, μηδενικά κρούσματα
σε εργαζομένους του τουρισμού αλλά από την άλλη, χαμηλές πληρότητες στα
ξενοδοχεία, κλείνει ο πρώτος μήνας από το «άνοιγμα» του ελληνικού τουρισμού.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Τουρισμού και ο ίδιος
ο υπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης δεν έχει πάψει να επαναλαμβάνει και το έκανε και χθες με τον πλέον επίσημο τρόπο
από το βήμα της Βουλής ότι σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες
του «ανοίγματος» του ελληνικού τουρισμού «δεν έχει γίνει
καμία έκπτωση όσον αφορά τα μέτρα προστασίας». Στο
ερώτημα αν υπάρχουν εργαζόμενοι του τουρισμού που
μπορεί να «περάσουν» στο γενικό πληθυσμό τον ιό, ο κ.
Θεοχάρης επεσήμανε ότι δεν έχει καταγραφεί ούτε μία
τέτοια περίπτωση γεγονός το οποίο δείχνει ότι τηρούνται
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Δε θα πρέπει να συνδέονται
τα κρούσματα με τον τουρισμό», ανέφερε σχετικά. Αντίστοιχα και οι τουριστικοί φορείς και ο ίδιος ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης
Τάσιος επίσης δεν έχει πάψει να επαναλαμβάνει ότι η
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες
του κλάδου είναι ασφυκτική δεδομένου ότι αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες
και το Δημόσιο: « Έσοδα δεν υπάρχουν και θα πρέπει
να θεσμοθετηθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα στήριξης
και διευκολύνσεις από το κράτος για τους ιδιοκτήτες που
βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα των “λουκέτων”,
αλλά και ενίσχυση των επιδομάτων για εργαζόμενους
που δεν απορροφώνται από την αγορά εργασίας», όπως
επισημαίνει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΞ, τα επιδημιολογικά δεδομένα επηρεάζουν την καθημερινότητα
και τον τουρισμό, με αποτέλεσμα η μέση πληρότητα να μην
ξεπερνά το 25 – 30% πανελλαδικά με ορισμένες εξαιρέσεις
κυρίως στα μικρά νησιά. Την ίδια στιγμή, απαντώντας χθες
σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή του ΚΚΕ
κ. Μανώλη Συντυχάκη για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία
λόγω του τουρισμού, ο υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης,
ανέφερε ότι δεν γίνονται «εκπτώσεις στα μέτρα προστασίας
και ελέγχων για τον COVID-19, υπάρχει ολοκληρωμένο
σχέδιο και κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να ανησυχεί».
Σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρούνται απαρέγκλιτα και όλες οι κινητές μονάδες
οι οποίες έκαναν ελέγχους σε εργαζομένους, δεν βρήκαν
ούτε ένα θετικό δείγμα.
«Τα κρούσματα δεν συνδέονται με τον τουρισμό. Ανοί-

γουμε προσεκτικά για τους τουρίστες, δεν έχουμε ανοίξει
προς τρίτες χώρες –βλ. Ρωσία, Ουκρανία, ΗΠΑ κ.α., η
χώρα μας, παρόλο που υπάρχουν πιέσεις, είναι ιδιαίτερα
προσεκτική και στηριζόμαστε σε όσα μας υποδεικνύουν
οι επιδημιολόγοι. Οι στοχευμένοι έλεγχοι δείχνουν ότι
δεν έχουμε πολλά εισαγόμενα κρούσματα. Σε ποσοστό
έχουμε 1 στα 1.000.».
Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και στο μείζον ζήτημα της απασχόλησης στον κλάδο και της αγωνίας που
εκφράζεται σε όλους τους προορισμούς να διαφυλαχθούν
οι θέσεις εργασίας.
Αναφορά από το βήμα της Βουλής έγινε και στο άνοιγμα
της κρουαζιέρας, που γίνεται από τις αρχές Αυγούστου
μετά από εισήγηση της υγειονομικής Επιτροπής, σε σχέση
με τα απαραίτητα πρωτόκολλα. « Έλληνες ιατροί δημιούργησαν τα πρωτόκολλα της κρουαζιέρας για όλη την
Ευρώπη και αποτελούν πρότυπο για όλο τον κόσμο. Αυτά
τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν εργαστηριακό έλεγχο για
όλους τους επιβάτες πριν την επιβίβαση, για όλα τα μέλη
του πληρώματος πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Και, επιπλέον, ενημέρωση κάθε δύο εβδομάδες, εκπαίδευση, φυσική αποστασιοποίηση, υγιεινή χεριών κ.λπ. Μέρος
των καθημερινών πρωτοκόλλων είναι επίσης η καθημερινή
παρακολούθηση της υγείας του πληρώματος, ενώ υπάρχει
γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο προβλέπει
την έγκαιρη ανίχνευση και τα βήματα αντιμετώπισης σε
περίπτωση κρούσματος εν πλω.».
Με βάση το κυβερνητικό πλάνο, το σταδιακό άνοιγμα του
ελληνικού τουρισμού, με όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά γράμμα για την ασφάλεια τουριστών, εργαζόμενων και κατοίκων, στόχο έχει να συμβάλει στην τόνωση
της οικονομικής κατάστασης μετά από την έξαρση της
πανδημίας. Με μέτρα όπως το άνοιγμα της κρουαζιέρας
σε 6 λιμάνια της Ελλάδας από την 1η Αυγούστου, στόχος
είναι ο περιορισμός των απωλειών για τη φετινή χρονιά
(σ.σ. αν και οι εκτιμήσεις των στελεχών του κλάδου της
κρουαζιέρας κάνουν λόγο για πτώση εσόδων που ξεπερνά
ακόμη και το 90%, φθάνοντας ακόμη και το 95%, την ίδια
στιγμή που, όπως εκτιμούν χρειάζεται περισσότερος χρόνος
για την υιοθέτηση των πρωτοκόλλων).

Αυξημένο κίνδυνο πρόωρου
τοκετού και άλλων επιπλοκών
διατρέχουν οι γυναίκες που
παρουσιάζουν νεφρική δυσλειτουργία κατά την εγκυμοσύνη,
ιδίως όσες πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο, σύμφωνα με
νέα μεγάλης κλίμακας καναδική
μελέτη που δημοσιεύεται στο
Canadian Medical Association
Journal.
Ο πρόωρος τοκετός πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης εμφανίζεται στο 6- 11% των
βιώσιμων κυήσεων και αποτελεί
τη βασική αιτία βρεφικού θανάτου.
«Η έγκαιρη διάγνωση της νεφρικής δυσλειτουργίας κατά
την εγκυμοσύνη έχει πολλά
πιθανά οφέλη, ανάμεσά τους
τη σωστή ενημέρωση για τον
κίνδυνο αρνητικής περιγεννητικής έκβασης, τη στενότερη
παρακολούθηση μητέρας και
εμβρύου και την πιθανή χρήση
ακετυλοσαλικυλικού οξέος για
την αποφυγή προεκλαμψίας»
επισημαίνει ο Δρ Ziv Harel
του Νοσοκομείου St. Michael’s
Hospital στο Τορόντο του Καναδά, ο οποίος συνυπογράφει τη
μελέτη. Μεταξύ 56.000 εγκύων
που συμμετείχαν στην έρευνα
στο Οντάριο του Καναδά καταγράφηκε ποσοστό 9% πρόωρου
τοκετού σε γυναίκες με νεφρική δυσλειτουργία συγκριτικά
με ποσοστό 7% σε γυναίκες με
φυσιολογική λειτουργία των νεφρών. Η μέση ηλικία τους ήταν
τα 30,7 έτη. Ο κίνδυνος οξέος
πρόωρου τοκετού στις 32 ή πριν
τις 32 εβδομάδες κύησης ήταν
περίπου διπλάσιος στις γυναίκες
με νεφρική δυσλειτουργία.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Από τη Γερμανία
στο Βέλγιο η έδρα
της Ευρωπαϊκής
Διοίκησης
των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα
ότι θα μεταφέρουν την έδρα
της Ευρωπαϊκής Διοίκησής
τους από τη Στουτγκάρδη της
Γερμανίας στο Βέλγιο, στο
πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου τους για τη μετακίνηση
περίπου 12.000 στρατιωτών
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
κατ’ εντολή του προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ.
Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ Έσπερ είπε
σήμερα ότι η Ουάσινγκτον
θα αποσύρει συνολικά 11.900
στρατιώτες από τη Γερμανία
και θα μεταφέρει ένα μεγάλο
μέρος αυτής της δύναμης
στο Βέλγιο και στην Ιταλία.
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίσης
να αναδιατάξουν δυνάμεις
τους στην Πολωνία και στις
χώρες της Βαλτικής, εφόσον
καταλήξουν σε συμφωνία με
τις κυβερνήσεις των χωρών
αυτών για το καθεστώς τους,
πρόσθεσε ο Αμερικανός
υπουργός Άμυνας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον.
Τον περασμένο μήνα ο
Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε
ότι σχεδιάζει να περιορίσει
σε 25.000 τον αριθμό των
Αμερικανών στρατιωτών που
σταθμεύουν στη Γερμανία,
κατηγορώντας το Βερολίνο
ότι δεν τηρεί τον στόχο που
έχει θέσει το ΝΑΤΟ για τις
αμυντικές δαπάνες και ότι
εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ σε
εμπορικά θέματα.
Ο Έσπερ είπε ότι οι πρώτες
μετακινήσεις στρατιωτών από
τη Γερμανία προς άλλες χώρες ενδέχεται να γίνουν εντός
των επόμενων εβδομάδων.
Αυτή η επιχείρηση αναδιάταξης των αμερικανικών
δυνάμεων είναι πιθανόν να
κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, παραδέχτηκε.

Η θηλιά στο λαιμό
του Ερντογάν σφίγγει

Η

αγορά συναλλάγματος επιβεβαιώνει σήμερα ένα ζοφερό μήνυμα για τον Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική λίρα, η οποία είχε επιδείξει αξιοσημείωτη – και για αρκετούς,
αξιοπερίεργη – ισορροπία το τελευταίο δίμηνο σε σχέση με το δολάριο, πιέζεται και
πάλι προσεγγίζοντας και πάλι αρνητικά επίπεδα ρεκόρ.

Η σχέση ανταλλαγής του τουρκικού
Παρά το τεράστιο κόστος, η κατρανομίσματος με το δολάριο υποχωρεί
κύλα της λίρας δεν ανακόπηκε, ενώ
προς το 7 – στο 6,9827.
και οι ξένες διεθνείς τράπεζες έκλειΚάτι έσπασε το «δεσμό ασφαλείας»
σαν την πόρτα στην τουρκική κεπου κρατούσε φαινομενικά «κλειντρική τράπεζα αρνούμενες να της
δωμένη» την ισοτιμία του τουρκιχορηγήσουν συνάλλαγμα, καθώς
κού νομίσματος με το δολάριο στο
πλέον είναι κοινό μυστικό ότι η ΤτΤ
6,85 (6,85 τουρκικές λίρες για ένα
δε λειτουργεί με βάση τις ενδείξεις
δολάριο).
της αγοράς αλλά με μπούσουλα τις
Η σταθερότητα, που επήλθε μετά
προσωπικές φιλοδοξίες του ισχυρόυ
τη συμφωνία του Ερντογάν με το
άνδρα της Τουρκίας.
Κατάρ, ακολούθησε μήνες διολίΤο μόνο σύντομο διάλλειμμα στασθησης. Η αυξανόμενη έντασή της
θερότητας έλαβε χώρα το τελευταίο
το Μάϊο πυροδότησε βάσιμες υποδίμηνο.
ψίες για κατάρρευση του τουρκικού
Χωρίς δολάρια στο σεντούκι, και –
νομίσματος και μαζί της τουρκικής Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.
λόγω Covid – χωρίς προοπτικές να
οικονομίας.
Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας είναι η κλωστή που κρατά συγκεντρώσει αρκετά για να γλιτώσει το αδιέξοδο στο εγγύς
το αφήγημα της υπερθερμασμένης τουρκικής οικονομίας μέλλον, και με το ΔΝΤ να μην αποτελεί επιλογή για τον ηγέτη
ζωντανό. Αν υποχωρήσει πέρα από τα χαμηλά που είδε στη της Τουρκίας, στράφηκε στο δοκιμασμένο σύμμαχό του τον
μεγάλη συναλλαγματική κρίση του 2018 (7,2685) η βίαιη Εμίρη του Κατάρ για να βρει δολάρια.
κατάρρευση του τουρκικού αξιόχρεου θα είναι σχεδόν μονό- Η συμφωνία λειτούργησε στην αγορά συναλλάγματος ως
δρομος, την ώρα που τα ελλείμματα φουσκώνουν.
«πακέτο διάσωσης». Το «ιππικό» με την μορφή των καταριΟ Ερντογάν είναι… υπερβολικά ακριβός για την τουρκική ανών δολαρίων απέτρεψε τις πιέσεις στο τουρκικό νόμισμα,
οικονομία
«κλειδώνοντας» την ισοτιμία του στο 6,85.
Η Τουρκική οικονομία έχει περισσότερα από 100 δισεκατομ- Η ηρεμία κράτησε μέχρι την τρέχουσα εβδομάδα. Πιέσεις
μύρια δολάρια εξωτερικού χρέους που ωριμάζει το επόμενο εκδηλώθηκαν την Δευτέρα, για να εκτονωθούν στη συνέχεια.
δωδεκάμηνο και η εξυπηρέτηση του θα είναι απαγορευτική Συνεχίστηκαν πιο επίμονα την Τρίτη, και πλέον σήμερα
αν η λίρα υποχωρήσει περαιτέρω, βάζοντας την προοπτική εγκαταστάθηκαν για τα καλά στην αγορά συναλλάγματος.
της χρεοκοπίας βίαια στο φάσμα των προοπτικών της οικο- Κάθε λεπτό που περνάει η αμφισβήτιση για την τουρκική
νομίας των 80 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων. Την ίδια
λίρα αυξάνεται, απειλώντας να πυροδοτήσει μια νέα συναλώρα διογκώνεται και το κρατικό χρέος.
λαγματική κρίση σαν αυτή του 2018 που έφερε την τουρκική
Επιπλεόν το καθεστώς έχει κάψει πάνω από 100 δισ. δολάρια
από τις αρχές του περασμένου έτους σύμφωνα με υπολογι- οικονομία στο χείλος της αβύσσου.
σμούς του Bloomberg στην προσπάθεια του να φρενάρει Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι διεθνείς αγορές έχουν πάψει
την υποτίμηση της λίρας, πουλώντας δολάρια έναντι λιρών να ασχολούνται με τη λίρα και οι εναπομείναντες επενδυτές
φεύγουν τρέχοντας, στο εσωτερικό οι Τούρκοι έχουν ήδη
στην αγορά συναλλάγματος.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα αποθεματικά του τουρκικού γυρίσει την πλάτη στο νόμισμά τους, καθώς σπεύδουν να
κράτους σε συνάλλαγμα να έχουν εξαφανιστεί. Παρά τη αλλάξουν τις λίρες σε δολάρια.
δημιουργική λογιστική, τα απαγορευτικά μέτρα στις διεθνείς Είναι αυτά τα δολάρια, μεταξύ άλλων, που καταλήγουν ως
συναλλαγές αλλά και την «απαλλοτρίωση» των δολαριακών ιδιωτικές καταθέσεις στις τουρκικές τράπεζες και εν συνεχεία,
καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών από τον Τούρκο ηγέτη, με διαταγή Ερντογάν, «παρκάρονται» στην κεντρική τράπεζα
η προσπάθεια ήταν χωρίς αποτέλεσμα.
όπου προσμετρώνται στα… εθνικά συναλλαγματικά διαθέσιμα.

Ιταλία: Τo κοινοβούλιο ενέκρινε την παράταση
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
Η Γερουσία και η Βουλή της Ιταλίας ενέκριναν την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, λόγω κορωνοϊού,
μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αρχικά, η κυβέρνηση Κόντε είχε κάνει γνωστή την πρόθεση να ζητηθεί παράταση μέχρι
το τέλος Οκτωβρίου. Τελικά, όμως, ως ημερομηνία λήξης επελέγη η 15η Οκτωβρίου.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στη Βουλή της Ρώμης, τόνισε ότι η κεντροδεξιά αντιπολίτευση
έχει το δικαίωμα να διαφωνεί με την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλά για
προσπάθεια επιβολής νέου lockdown, διότι είναι κάτι το απόλυτα ψευδές.
«Διατηρούμε ένα βασικό επίπεδο επιφυλακής και δεν εννοούμε να υιοθετήσουμε άλλα περιοριστικά μέτρα», πρόσθεσε
ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, καθιστώντας σαφές, παράλληλα, ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί νέα παράταση
από το κοινοβούλιο.
Η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και τα ακροδεξιά «Αδέλφια της Ιταλίας», όμως, θεωρούν ότι με την κίνησή της αυτή, η
κυβέρνηση ευθύνεται για στέρηση της ελευθερίας, ότι «στοχεύει στο να πνίξει τους πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους».
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Κορωνοϊός - Ιταλία:
«Εξαιρετικά μεγάλη ροή»
μεταναστών εξαιτίας
της πανδημίας

Να επιληφθεί του θέματος η ΕΕ ζήτησε ο
Λουίτζι Ντι Μάιο - Πάνω από 300 άνθρωποι,
οι περισσότεροι Τυνήσιοι, έφθασαν στη Λαμπεντούζα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη
Η υγειονομική και οικονομική κρίση που
προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού «γεννά
εξαιρετικά μεγάλη ροή οικονομικών μεταναστών», εκτίμησε χθες Τετάρτη το υπουργείο
Εσωτερικών της Ιταλίας σε δελτίο Τύπου που
δημοσιοποίησε.
Πολλοί αποβιβάζονται στις ακτές του τουριστικού νησιού Λαμπεντούζα, υπό τα βλέμματα λουομένων παραθεριστών. Οι «αυτόνομες
αποβιβάσεις στις ιταλικές ακτές» έχουν πλέον
«πολλαπλασιαστεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα», σημείωσε το υπουργείο,
αναφερόμενο στις μικρές βάρκες που διαπλέουν τη Μεσόγειο αναχωρώντας από τις
ακτές χωρών της βόρειας Αφρικής χωρίς να
αναχαιτίζονται.
Σχεδόν οι μισοί από τους περίπου 11.000 μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην Ιταλία
την περασμένη εβδομάδα αναχώρησαν από
την Τυνησία και στην πλειονότητά τους είναι
Τυνήσιοι, κατά τα επίσημα στοιχεία. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους αναχώρησαν
από τη Λιβύη.
«Η ΕΕ πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος
αυτού αμέσως», να προχωρήσει την ανακατανομή των νεοαφιχθέντων, «ειδικά σε αυτή
τη φάση υψηλού υγειονομικού κινδύνου»,
έκρινε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος
εκφράστηκε μέσω Facebook.
Πάνω από 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Τυνήσιοι, έφθασαν στη Λαμπεντούζα τη νύχτα
της Τρίτης προς Τετάρτη με 13 πλεούμενα.
Η εξέλιξη αυτή αύξησε σε πάνω από 1.000 το
σύνολο των μεταναστών στο κέντρο υποδοχής, η θεωρητική χωρητικότητα του οποίου
δεν ξεπερνά τους 95 ανθρώπους. Παρέμειναν
κάποιες ώρες στο λιμάνι — μια γυναίκα φρόντιζε ένα μικρό παιδί, μια άλλη κράταγε στην
αγκαλιά της ένα γατάκι — προτού πολλοί να
επιβιβαστούν σε πορθμείο με προορισμό τη
Σικελία, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος
του Γαλλικού Πρακτορείου.
Νωρίτερα το ιταλικό λιμενικό σώμα ανακοίνωσε ότι οι ακτοφύλακες διέσωσαν περίπου
εκατό μετανάστες που διέτρεχαν κίνδυνο καθώς η βάρκα τους είχε σχεδόν ξεφουσκώσει
στα ανοικτά της Λιβύης, όπου καμία αρμόδια
αρχή δεν θέλησε να επέμβει.
Η υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Λουτσιάνα Λαμοργκέζε συναντήθηκε τη Δευτέρα
με τον πρόεδρο της Τυνησίας Κάις Σαΐντ και
τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησής
του στην Καρχηδόνα για να εκφράσει την
«έντονη ανησυχία» της Ρώμης για τη ραγδαία
αύξηση της ροής μεταναστών από τη χώρα. Οι
πτήσεις επαναπατρισμού προς την Τυνησία
ξανάρχισαν τη 16η Ιουλίου και 80 υπήκοοι της
χώρας έχουν επαναπροωθηθεί μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων, ενημέρωσαν χθες
Τετάρτη οι υπηρεσίες της, διευκρινίζοντας
πως εννοούν να «αυξήσουν τον αριθμό των
επιστροφών σε εβδομαδιαία βάση»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΗΠΑ:Το Κογκρέσο
ανακρίνει τις Alphabet,
Amazon, Apple
και Facebook
Ενώπιον της δικαστικής επιτροπής
της Βουλής των Αντιπροσώπων
καταθέτουν μέσω τηλεδιάσκεψης
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επικεφαλής
του Facebook, ο Τζεφ Μπέζος της
Amazon, οΤιμ Κουκ της Apple και
οΣουντάρ Πιτσάι της Google.
Στόχος είναι να εξεταστεί «η κυριαρχία της Amazon, της Apple, της
Facebook και της Google», όμως δεν
είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί βουλευτές θα εξετάσουν τις ανταγωνιστικές πρακτικές των μεγάλων εταιρειών
του διαδικτύου.
Από την πλευρά τους ο Μπέζος και
ο Ζάκερμπεργκ θα υπερασπιστούν
τις εταιρείες τους ισχυριζόμενοι ότι
αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό
από μεγάλους αντιπάλους.
Το Κογκρέσο δεν έχει συχνά την
ευκαιρία να εξετάσει πραγματικά
τους ισχυρούς άνδρες των τεχνολογικών κολοσσών και τα στοιχεία που θα
καταθέσουν ενδέχεται να διαμορφώσουν τη μελλοντική τους σχέση με
την αμερικανική κυβέρνηση και τους
πελάτες τους.
Όμως ότι κι αν συμβεί σήμερα, δεν
είναι το τέλος της ιστορίας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η ομάδα
διασφάλισης του ανταγωνισμού της
δικαστικής επιτροπής της Γερουσίας
ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα
εξετάσει την κυριαρχία της Google
στη διαδικτυακή διαφήμιση.
Η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων εξετάζει πώς οι επιχειρηματικές πρακτικές των εταιρειών αυτών
και η συγκέντρωση στοιχείων των
χρηστών τους πλήττει τους μικρότερους ανταγωνιστές τους.
Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ισχυρίζεται ότι
το Facebook πέτυχε με τον αμερικανικό τρόπο, προσφέροντας προϊόντα
τα οποία οι πολίτες βρήκαν αξιόλογα,
αφού η εταιρεία ξεκίνησε από το
τίποτα, σύμφωνα με την κατάθεσή
του που αναρτήθηκε χθες Τρίτη στο
διαδίκτυο.
«Ανταγωνιζόμαστε εταιρείες που
εμφανίζονται σε αυτή την ακροαματική διαδικασία, όπως και πολλές άλλες
που πωλούν διαφημίσεις και συνδέουν
τους ανθρώπους. Επίσης ανταγωνιζόμαστε και σε παγκόσμιο επίπεδο, και
εναντίον εταιρειών που έχουν πρόσβαση σε αγορές στις οποίες εμείς
δεν έχουμε», αναμένεται να καταθέσει ο επικεφαλής του Facebook.
Επίσης προτίθεται να υπενθυμίσει
στους βουλευτές τον ανταγωνισμό
που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές
εταιρείες τεχνολογίας στην Κίνα, εξηγώντας ότι η χώρα αυτή δημιουργεί
«τη δική της εκδοχή του διαδικτύου
βασιζόμενη σε πολύ διαφορετικές
ιδέες και εξάγει το όραμά της σε
άλλες χώρες».
Παράλληλα ο Ζάκερμπεργκ θα
επαναλάβει την έκκλησή του για την
ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου για τις
διαδικτυακές εταιρείες.

ΤΙΤΑΝ:

Εκτίναξη 68% των καθαρών
κερδών το α΄ εξάμηνο του 2020,
στα 22,4 εκατ. ευρώ

«Η

πορεία της ελληνικής αγοράς στην αρχή του έτους, ήταν καλύτερη σε σύγκριση
με το 2019, αλλά αναχαιτίστηκε απότομα με το ξέσπασμα της πανδημίας και
την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στα μέσα Μαρτίου. Η ζήτηση ωστόσο,
ανέκαμψε το Μάιο και τον Ιούνιο», επισημαίνει συγκεκριμένα η εταιρεία.

«Σε γενικές γραμμές η εγχώρια αγορά κατά το πρώτο
εξάμηνο κινήθηκε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του προηγούμενου έτους, καθώς ορισμένα έργα τα οποία είχαν ήδη
ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας ανέκτησαν το ρυθμό τους και παράλληλα η ζήτηση στα μικρής
κλίμακας κατασκευαστικά έργα του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα. Θετική ήταν η επίδραση από
την πτώση των τιμών καυσίμων. Στον αντίποδα, η Ελλάδα
είναι η μόνη χώρα μεταξύ των οποίων δραστηριοποιείται ο
όμιλος, όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι φέτος
υψηλότερο. Οι εξαγωγές, οι οποίες είχαν ήδη προγραμματιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2019, λόγω
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS),
συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια εφαρμογής
των έκτακτων μέτρων, λόγω της κάμψης του διεθνούς
εμπορίου και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων σε
χώρες όπου εξάγει ο όμιλος».
Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη, ότι η εκκίνηση των
μεγάλων έργων, η συμβολή των οποίων θα είναι σημαντική,

προβλέπεται να γίνει αισθητή από το 2021 και μετά, ενώ οι
εξαγωγές, αν και έχουν ήδη ανακάμψει, εκτιμάται ότι θα
κινηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα του προηγούμενου έτους.
«Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία στις
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι μπορέσαμε, και
να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, αλλά και να βελτιώσουμε την κερδοφορία
σε δύσκολες συνθήκες αγοράς», επεσήμανε σε δηλώσεις
του ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου,
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών του Ομίλου TITAN κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020 ανήλθε σε 786,3 εκ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά
αμετάβλητος (+0,1%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)
αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν στα 136,8 εκ. ευρώ, ενώ
το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,4% από 15,6%
το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη, μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 9
εκ. ευρώ και ανήλθαν σε 22,4 εκ. ευρώ.

Ναυπηγεία Σύρου: Νέα δεξαμενή
και επιπλέον 50 πλοία στο πελατολόγιο ετησίως
Σε συνεχή πορεία ανάπτυξης βρίσκονται τα ναυπηγεία του Νεωρίου στη Σύρο.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει επένδυση για την αγορά νέας δεξαμενής ANAMAX Plus, κόστους 10-15 εκατ. ευρώ,
προκειμένου να φέρουν στο ναυπηγείο ακόμη 50 πλοία ετησίως.
Τα ναυπηγεία έχουν ήδη πελατολόγιο 1.000 πλοίων τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Η ζήτηση είναι καλυμμένη μέχρι τον Νοέμβριο. “Ταυτόχρονα υπάρχει μία σειρά 10άδων πλοίων τα οποία καθημερινά περισσεύουν
και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε” επισημαίνει η διοίκηση των Ναυπηγείων.
Επίσης, δημιουργήθηκε χώρος στις εγκαταστάσεις όπου έχουν σχεδιαστεί να γίνουν νέες επενδύσεις σε στέγαστρα
νέων κατασκευών, για τη ναυπήγηση σκαφών 85 μέτρων 2.500 τόνων για Mega yachts ή θα μπορεί υποστηρίζει και
το ελληνικό και αμερικανικό στόλο που πλέει στο Αιγαίο. Θα καλύπτει οτιδήποτε έκτακτο ή μη.
Ο χώρος άνοιξε μετά την ολοκλήρωση σε λιγότερο από δύο χρόνια του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου που έχει
γίνει στο Αιγαίο τις τελευταίες 10ετίες. Απομακρύνθηκαν με ανακύκλωση 85.000 τόνους σκουπιδιών αμμοβολής
που είχαν ξεμείνει στο ναυπηγείο 25 χρόνια. Ανακυκλώθηκαν όλα σε τσιμεντοβιομηχανίες.
Ο ελληνικός εμπορικός εφοπλισμός καθώς και η Ένωση Ελλήνων εφοπλιστών ως φορέας φορέας αλλά και τα μέλη
του στηρίζουν τα ναυπηγεία στην προσπάθεια που γίνεται για αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
“Το Νεώριο έδειξε ότι μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικό ναυπηγείο, ότι το προτιμούν οι εφοπλιστές είτε είναι
Έλληνες είτε ξένοι και με βάση αυτή την επιτυχία του Νεωρίου προχωρήσαμε και στην Ελευσίνα” τονίζουν κύκλοι
του ναυπηγείου.
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PwC: Ανακάμπτουν οι εταιρείες της λίστας
Global Top 100 με την αβεβαιότητα να παραμένει

Παγκοσμίως οι μετοχικές αγορές καταγράφουν δυναμική ανάκαμψη από τα χαμηλά
επίπεδα που σημειώθηκαν τον Μάρτιο του
2020, με την αστάθεια ωστόσο να παραμένει
αυξημένη, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία
επικαιροποίηση της κατάταξης κεφαλαιοποίησης των εταιρειών της λίστας Global
Top 100 της PwC.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η απογοητευτική
εικόνα των κερδών του πρώτου εξάμηνο του
2020 στις φετινές εκθέσεις θα μπορούσε να
έχει ως πιο άμεση συνέπεια μια επαναξιολόγηση των κινδύνων ύφεσης και των σχετικών
μετοχικών αποτιμήσεων.
Σημειώνοντας μείωση 15% (3.905 δισ. δολ.
ΗΠΑ) από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον
Μάρτιο του 2020, η κεφαλαιοποίηση των
Global Top 100 τον Ιούνιο του 2020 υπολειπόταν μόλις κατά 1% (335 δισ. δολ. ΗΠΑ)
συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2019.
Αντίστοιχα, στις 30 Ιουνίου 2020, ο Δείκτης
MSCI World Index (που εκφράζει τη μετοχική απόδοση μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 23 αναπτυγμένες αγορές)
ήταν κατά 7% χαμηλότερος σε σχέση με τον
Δεκέμβριο του 2019, έχοντας ανακτήσει το
μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους του
πρώτου τριμήνου του 2020.
Σύμφωνα με τον Ross Hunter, IPO Centre
Leader της PwC:
«Λόγω της σημαντικής αστάθειας των χρηματοοικονομικών αγορών, οι μεγαλύτερες
εταιρείες παγκοσμίως προσφέρουν σχετική
ασφάλεια στους επενδυτές. Η συγκέντρωση
εταιρειών Τεχνολογίας και Καταναλωτικών
Υπηρεσιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
για το προβάδισμα των Global Top 100 σε
σύγκριση με τον ευρύτερο δείκτη αγοράς.
Έχει διαμορφωθεί ένα δυσχερές περιβάλλον
για όλες τις εταιρείες, αλλά υπάρχουν σαφείς
διαφοροποιήσεις στη σχετική απόδοση των
διαφορετικών περιοχών και τομέων. Ελπίζω
ότι η παρούσα τριμηνιαία επισκόπηση θα
οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα
σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι αγορές
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου
κατά την προσαρμογή τους σε αυτό το αβέβαιο τοπίο».
Ανάλυση κατά περιοχή
Οι εταιρείες της λίστας Global Top 100 από
τις ΗΠΑ και την Κίνα και τις περιοχές της
ανάκτησαν τις απώλειες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 – Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος δεν κατάφεραν να καλύψουν το
χαμένο έδαφος.
Οι εταιρείες τεχνολογίας συνεισέφεραν στην
αύξηση κεφαλαιοποίησης κατά 21% για τις
εταιρείες των ΗΠΑ από τον Μάρτιο ως τον
Ιούνιο του 2020.
Η απόδοση της Κίνας και των περιοχών της
από το Δεκέμβριο του 2019 ωφελήθηκε από
έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως το γεγονός ότι προηγείται στην ανάκαμψη από τις
συνέπειες του COVID-19 και ότι διαθέτει έναν
ισχυρό τομέα Τεχνολογίας και ηλεκτρονικού
εμπορίου (Υπηρεσίες Πελατών).
Μεταξύ των Global Top 100, 87 εταιρείες κατέγραψαν αύξηση της κεφαλαιοποίησής τους
από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020, σε
σύγκριση με μόλις 10 εταιρείες το διάστημα
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.
Δέκα εταιρείες που κατατάσσονταν μεταξύ
των Global Top 100 τον Μάρτιο του 2020
βρέθηκαν εκτός λίστας τον Ιούνιο του 2020
καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
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 Αθανασίου, 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 Τραπατσέλη
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 572/2020 Έκθεση του κ.
Εισηγητή Πτώχευσης της εταιρείας «ΕΡΓΑΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΓΑΝΗ
Α.Ε.», με έδρα στο Βύρωνα, Κακόρεμα
Καρέα, ΑΦΜ 094026851, επιτρέπεται
στη σύνδικο να εκποιήσει με δημόσιο
πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα που
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 2137/2017
Έκθεση με τιμή μειωμένη κατά 50%, καθώς και λοιπά κινητά με τιμή εκποίησης
την τιμή απογραφής τους. Η συνολική
αξία των προς εκποίηση κινητών (παρασκευαστήρια σκυροδέματος και ασβέστη, γεωτρήσεις, αντλητικό συγκρότημα νερού, γεφυροπλάστιγγα, συνεργείο
οχημάτων, αντλία καυσίμου, γραφεία,
σκραπ) ανέρχεται σε 118.500€ και η
τιμή α’ προσφοράς στα 2/3 αυτής, ήτοι
79.000€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη
Δευτέρα μετά πάροδο δέκα εργασίμων
ημερών από την παρούσα δημοσίευση,
στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11.00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την
ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα.
Η Σύνδικος
ΕΛΕΝΗ Χ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ 73, ΑΘΗΝΑ –
2103606024, 6947800746
eleni.spilioti@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 205/2020 διατάξεως του Ειρηνοδίκη Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν
οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του
σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Μικράς Ασίας αρ. 77 και εκπροσωπείται
νομίμως. Το μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις, καταργήσεις και αναριθμήσεις
άρθρων, κωδικοποιημένο καταστατικό
αποτελείται πλέον από τριάντα δύο [32]
άρθρα, και υπογράφεται νόμιμα και στο
οποίο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται τροποποιημένα τα νέα άρθρα 1,
3, 5, 6, 11, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 31 και
32, όπως αυτά αριθμούνται πλέον μετά
την κατάργηση των έως σήμερα ενεργών
άρθρων υπ' αριθμ. 4, 23, 24, 29 και 37

και την προσθήκη του νέου άρθρου 2.
Αθήνα, 30/7/2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θωμάς Ευθ. Ροζής
ΑΜ ΔΣΑ 35339
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αρ. 30/2020 Διαταγής
της Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου, κ. Έλλης
Σταματάκη, εγκρίθηκε το από 22/06/2020
Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Εταιριών Ενοίκιασης Εξοπλισμού Εκδηλώσεων» με
έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και σκοπό
την προαγωγή με κάθε πρόσφορο και
νόμιμο μέσο των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 του αποτελούμενου από τριάντα οκτώ (38) άρθρα
Καταστατικού του.
Αθήνα, 30/07/2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αντώνιος Δ. Μανώλας, ΔΣΠ 2798
Σταδίου 7, Σύνταγμα 210-3627968
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της με αριθμό 28/2020 Διάταξης
του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου εγκρίθηκε
το από 7/7/2020 Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ», με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 3ο άρθρο του αποτελούμενου
από 33 άρθρα Καταστατικού του.
Αθήνα, 30/7/2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτα Κοτσή με την
με αριθμό 8693Β/30.7.2020 έκθεσή μου
επίδοσης, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του επί της εκτελέσεως Δικαστικού
Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, επέδωσα στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης
για τον Toni (Τονι) Κοστοβ (Kostov –
KoctoB) του Νικόλοβ (Nikolov) και της
Νετέλια (Nedelia), Α.Φ.Μ. 110275669,
Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, πρώην
κάτοικο Σίνδου Θεσσαλονίκης (Π. Μελά
και Γωνία Όχι) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.
3173/29.7.2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας
του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, σε
εκτέλεση της με αριθμ. 8277/2013 ΔΠ
του Μον. Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με την οποία εκτίθεται σε δημόσιο
αναγκαστικό ηλεκτρονικό, πλειστηριασμό ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Κατερίνης κ. Δημητρίου Κουτσοχήνα,
κατοίκου Κατερίνης (Ιωαννίνων 11), τηλ.
2351028923, ΑΦΜ 077023537 Δ.Ο.Υ.
Κατερίνης, την 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,
επισπεύσει της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα
Εurobank Α.Ε.» (Τράπεζα Γιούρομπανκ
Α.Ε) και το διακριτικό τίτλο «Eurobank»,
που εδρεύει στην Αθήνα (Οθωνος 8) και
εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 996866969
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η ακίνητη περιουσία
του παραπάνω οφειλέτη, ήτοι: Ένα διαμέρισμα του 4ου ορόφου 5ο κατά την
αυτοψία, που βρίσκεται σε οικοδομή στην
Κατερίνη, επί της οδού Σαρανταπόρου
10, εμβαδού καθαρού 93 τ.μ. και μικτού
108 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς
(62.597,00) ευρώ
Κατερίνη 30.7.2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Κοτσή
Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου
Επιδόθηκε με την με αριθμό 4277Δ /2020
έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία
της Δικηγόρου Αννας Σταυριανουδάκη ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την

επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
(e - Ε.Φ.Κ.Α.) οιονεί καθολικού διαδόχου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του
Κυριαζή Δημητρίου του Παναγιώτη,ήδη η
αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 29-07-2020
Αγωγής του πρώτου κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών, στο τέλος του αντιγράφου του
ως άνω δικογράφου υπάρχει η με ΓΑΚ
44374./2020 και ΕΑΚ 5624 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου
Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση
αυτής την 19-03-2021 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του
Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ Πιν Δ-6. Με
την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή
η παρούσα αγωγή του.Να υποχρεωθεί
εναγόμενος να καταβάλλει για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της
παρούσας το συνολικό ποσό των 618,31
ευρώ ως επίδομα ατυχήματος, νομιμότοκα από την επίδοση της και μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση. Να καταδικαστεί
στην δικαστική δαπάνη.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 38/24-12-2019
Διαταγής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας
(Εκουσία Δικαιοδ.), εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου
με την επωνυμία «ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ - Η ΑΡΓΩ» που εδρεύει στην
Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται
νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 9, 11
και 17 σύμφωνα με το από 14-11-2014
τροποποιημένο καταστατικό του.
Καλλιθέα, 29/7/2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα ( 29 ) του
μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:15π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης
εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την
επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που
εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού
Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα για
λογαριασμό του ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI)
ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) του ΝΟΥΡΙ (NURI)
και της ΜΙΝΟΥΣΕ (MINUSHE), με ΑΦΜ:
119314110, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4 και
ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10713/29-072020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές
αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 3272/2020
Κατασχετήριας Έκθεσής μου Ακινήτου,
με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για
επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (74.360,95.) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό
των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την
έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το
υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε
περιορισμός έγινε για την μείωση των
εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση
των υπ’ αρ. 15434/2013 και 15436/2013
Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα:
Στις τρεις ( 3 ) του μηνός Μαρτίου του
δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους,
ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις

14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών
Μπαρλαμά Μελπομένη, κάτοικο Αθηνών,
ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν
κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου, ήτοι: το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ
(SAIMIR) και το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ
(ENERIDA) του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος του δευτέρου (Β’) πάνω από
το ισόγειο ορόφου επιφανείας (70,00)
τ.μ. που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και
επί της οδού Νικηφόρου Ουρανού αρ.
4. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται:
Για το ½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον
ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR)
το ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων
(28.000,00.-), Για το ½ εξ αδιαιρέτου που
ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) το ποσό των Ευρώ
είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-) και
για το σύνολο του ακινήτου, ήτοι αξία
πλήρους κυριότητας 100% το ποσό των
Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00.). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και
κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 3272/2020 Κατασχετήρια Έκθεσή
μου Ακινήτου.
Αθήνα, 30-07-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα στις είκοσι εννέα ( 29 ) του
μηνός Ιουλίου του (2020) έτους, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:16π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης
εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την
επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που
εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού
Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών κα Κωνσταντίνα Πέτροβα για
λογαριασμό της ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI)
ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) του ΦΛΑΜΟΥΡ
(FLAMUR) HOXHA (ΟΤΖΑ) και της ΝΑΖΜΙΛΕ ΟΤΖΑ, με ΑΦΜ: 145322731, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4 και ήδη αγνώστου
διαμονής, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμόν 10714/29-07-2020 έκθεση
επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της
υπ’ αριθμόν 3272/2020 Κατασχετήριας
Έκθεσής μου Ακινήτου, με επίσπευση
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (74.360,95.-) και το
οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ
(50.000,00.-), μετά από την έγγραφη
εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για
την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή
αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την
μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει
και σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 15434/2013
και 15436/2013 Διαταγών Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
και συγκεκριμένα: Στις τρεις ( 3 ) του
μηνός Μαρτίου του δύο χιλιάδες είκοσι
ένα (2021) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα
10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά
μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μπαρλαμά Μελπομένη, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο
αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της,
του κατασχεθέντος ακινήτου, ήτοι: το ½
εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ
(MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) και το ½
εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA)
του υπό στοιχεία (Β-2) διαμερίσματος
του δευτέρου (Β’) πάνω από το ισόγειο
ορόφου επιφανείας (70,00)τ.μ. που
βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της
οδού Νικηφόρου Ουρανού αρ. 4. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται: Για το
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½ εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR) το
ποσό των Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων
(28.000,00.-), Για το ½ εξ αδιαιρέτου που
ανήκει στην ΜΙΦΤΑΡΙ (MYFTARI) ΕΝΕΡΙΝΤΑ (ENERIDA) το ποσό των Ευρώ
είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00.-) και
για το σύνολο του ακινήτου, ήτοι αξία
πλήρους κυριότητας 100% το ποσό των
Ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00.). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και
κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 3272/2020 Κατασχετήρια Έκθεσή
μου Ακινήτου.
Αθήνα, 30-07-2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ. ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου
Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την με
αριθμό 4.095Β΄/24-07-2020 Έκθεσή μου
Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,
ακριβές αντίγραφο της από 26-06-2020
ΑΓΩΓΗΣ του Αντωνίου ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ
του Ιωάννη, κατοίκου Kehl–Baden 77654
Γερμανίας επί της οδού Schmalzgrube
31 (ΑΦΜ 074893709), στρεφομένης
κατά του Ιan John (Ίαν Τζον) [όνομα]
GOODING (ΓΚΟΥΝΤΙΝΓΚ) [επώνυμο]
του Derek (Ντέρεκ) και της Eileen (Εϊλίν),
πρώην κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου,
Αγγλίας, Coggeshau –Essex CO61 SR
Αγγλίας επί της οδού 28m St. Peters
Road και ήδη αγνώστου διαμονής και
απευθυνομένης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [Αριθμός Πράξης Κατάθεσης:
51/26-06-2020 και Σημείωση: Κατάθεση
προτάσεων κλπ εντός 130 ημερών από
την κατάθεση της αγωγής (άρθρο 237
§1 εδ.α΄ ΚΠΔ), εκπρόθεσμες προτάσεις
δε λαμβάνονται υπόψη], προκειμένου
ο εναγόμενος να λάβει γνώση και για
να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να καταθέσει τις έγγραφες
προτάσεις του και κάθε άλλο έγγραφο
και αποδεικτικό μέσο που επικαλείται,
εντός χρονικής περιόδου 130 ημερών,
από την ημερομηνία κατάθεσης της
αγωγής, ζητάει δε ο ενάγων για τους
λόγους που αναφέρει στο ιστορικό: Να
γίνει δεκτή η αγωγή του. Να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να του καταβάλει ευρώ
210.232,99 νομιμότοκα. Να κηρυχθεί
η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά
εκτελεστή και να καταδικαστεί ο καθ’ ου
στη δικαστική δαπάνη.
Ηγουμενίτσα 24-07-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 3418 Γ΄/29-07-2020
έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο δικαστικός
Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με
έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου
αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ
–ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, κατοικοεδρεύουσα στην Ορεστιάδα, ως
αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για
λογαριασμό του καθ΄ού οφειλέτη ΣΑΛΗ
ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΝΤΕΜΙΡ,με
ΑΦΜ: 053543500, πρώην κατοίκου Διδυμοτείχου, οδός Αριστοτέλους αρ. 19,
ή οδός Βουδούρη αρ. 9 – Εργατικές Κατοικίες- Περιφερειακού Ελληνοχωρίου
και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστερα
από την με χρονολογία 27-07-2020 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Δ.Σ.
Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως
πληρεξούσια της 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 εκ/ται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.

094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, υπό την ιδιότητά της, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου 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 εκ/
ται, δυνάμει της από 30.04.2020 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
«AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA
BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 40, και εκ/ται νόμιμα,
με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020
Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης
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, ακριβές επικυρωμένο
φωτοτυπικό αντίγραφο από το ευρισκόμενο στην κατοχή της, του υπ΄αριθμ.
268/2011 πρώτου (α΄) εκτελεστού απογράφου της υπ΄ αριθ. 247/1388/264/2011
Διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας,
που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην
Ορεστιάδα στις 07-10-2011,με την συνεχόμενη και από 27-07-2020 επιταγή
προς πληρωμή της ως άνω επισπεύδουσας Τράπεζας στον καθ΄ού οφειλέτη ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ του
ΝΤΕΜΙΡ,με ΑΦΜ: 053543500,το κείμενο της οποίας έχει ως έξης: «με την
παρούσα επιτάσσουμε τον καθ’ ου να
καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία
«GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» επ΄ ονόματι και
για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τα παρακάτω ποσά, που οφείλει, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο εκτελεστό τίτλο και συγκεκριμένα: ΕΥΡΩ: α.- για επιδικασθέν
κεφάλαιο 38.711,40 ευρώ εντόκως, με
το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας το
οποίο υπερβαίνει κατά δυόμιση [2,5]
εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο [15,1ο/ο] από 16/4/2010
επομένη της ημερομηνίας της επίδοσης
της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης
μέχρι εξοφλήσεως, β.- για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 560 ευρώ, γ.- για
σύνταξη της από 4/11/2011 Α΄ επιταγής
και της παραγγελίας προς τον δικαστικό
επιμελητή ποσό 40 ευρώ, δ.- για δαπάνη
επίδοσης της από 4/11/2011 Α΄ επιταγής 50 ευρώ, ε.- για δαπάνη επίδοσης
της παρούσας επιταγής 40 ευρώ, ήτοι
συνολικά το ποσό των 39.401,40 ευρώ, και το συνολικό αυτό ποσό εντόκως
με το συμβατικό ονομαστικό επιτόκιο
υπερημερίας [εκτός από τα κονδύλια
υπό στοιχεία β,γ,δ,ε, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας]
άπαντα τα κονδύλια από την επίδοση
της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή
εξόφληση. Σε περίπτωση μη εκούσιας
συμμόρφωσής του θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς
εκτέλεση,Με την παρούσα συγκοινοποιούνται τα κάτωθι έγγραφα,κατ΄άρθρο
925ΚΠολΔ, ήτοι: 1. η από 30-04-2020
Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών
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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, 2.- Το υπ’
αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβ/φου Αθηνών Γεωργίου
Θ. Στεφανάκου. 3.- η από 30 -04- 2020
Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης
Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε
νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11
και αύξοντα αριθμό 109, και 4.- Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30
Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και
Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020, με
αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020
στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109,
από το οποίο προκύπτει η εκχώρηση
των απαιτήσεων που απορρέουν από
την συγκεκριμένη ως άνω αναφερόμενη
έννομη σχέση, που εμφαίνεται με αύξ αρ.
καταχώρησης 33514, στη σελίδα 1287.
Δηλώνουμε, τέλος, ότι πληρεξούσιά μας,
δεκτική καταβολής και αντίκλητό μας διορίζουμε την υπογράφουσα την παρούσα
δικηγόρο Αθηνών κα Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων
αρ. 89, τηλ. 210-8221808. Διδυμότειχο
30-07-2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής,
Εφετείου Θράκης, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με έδρα το Διδυμότειχο, οδός
Βενιζέλου αρ. 50 -τηλ. 2553-0-23066.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου,με
έδρα στην Αθήνα, Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 24-07-2020 έγγραφης
παραγγελίας του δικηγόρου Ανδρέα Αποστολόπουλου, πληρεξουσίου της Βικτωρίας συζ. Χρήστου Ξυδά, το γένος Θεοδοσίου Ζαβιτσάνου, κατοίκου Αθηνών,
Λεωφόρου Μεσογείων αρ.82, με Α.Φ.Μ.
106035874, ιδιοκτήτριας του Ε2 διαμερίσματος του Ε πάνω από ισόγειο ορόφου
πολυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα, επί
της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.82, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2844/28-07-2020
έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή
Ευελπίδων, Κτίριο 16, για λογαριασμό
του κου Σταρυθρο, αγνώστων λοιπών
στοιχείων, πρώην κατοίκου Αθηνών,
επί της οδού Μεσογείων αρ.82 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
ψηφιακά εκδιδόμενο εκ της ηλεκτρονικής
κατάθεσης της από 28-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ
της πρώτης ΚΑΤΑ: Της «Ένωσης Συνιδιοκτητών της ευρισκόμενης στην Αθήνα,
επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 82
πολυκατοικίας», όπως νομίμως εκπροσωπείται, και δη, ελλείψει διορισμένου
διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Σχέσεων Συνιδιοκτητών της εν λόγω
πολυκατοικίας, από τους συνιδιοκτήτες
των Καταστημάτων και Διαμερισμάτων,
ως ακολούθως: 1)Τους ΛΟΓΙΑΔΗ Σταύρο
του Ευαγγέλου, και ΛΟΓΙΑΔΗ Θωμά του
Ευαγγέλου, 2)Την Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BIG PROJECT Εκμετάλλευση
Ακινήτων - Εμπορία Αντικλεπτικών Συστημάτων και Ανταλλακτικών Οχημάτων,
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης», 3)Τον ΧΡΥΣΟ Ελευθέριο του
Δημητρίου και της Μαρίας, 4)Τον ΚΟΥΡΟΥΝΗ Γεώργιο του Σταματίου και της
Μαρίας, 5)Τον ΒΙΛΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ
του Μιχαήλ, 6)Τους ΣΑΛΤΑΡΗ Θεοφανώ
του Ιωάννη και ΨΥΧΟΓΙΟ Δημήτριο του
Σπυρίδωνος, 7)Την ΤΣΑΚΟΥ Ελένη του
Γεωργίου, σύζ. Χρήστου Βελίδη, 8)Την
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Βικτώρια του Κωνσταντίνου,
9)Την ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Κωστούλα, το γένος
Ιωάννη και Νικολέττας Σαλτάρη, 10)Τον
ΧΑΛΑΚΑ Γρηγόριο του Παναγιώτη και
της Θεοδώρας, 11)Την ΚΟΥΡΟΥΝΗ Στυλιανή του Σταματίου, σύζυγο Δημητρίου
Στουρνάρα, 12)Τον ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Γένης
του Κίτσο και της Αθηνάς, 13)Τον ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Δημητρίου και
της Δέσποινας, 14)Την ΑΝΑΓΝΟΥ Παγώνα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 15)
Την ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία - Πασχαλιά
του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, 16)
Την ΑΡΓΎΡΙΑΔΟΥ Παρασκευή του Μαυρουδή και της Στέλλας, 17)Τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Νικολάου, 18)
Την ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική του
Παρασκευά και της Αικατερίνης, 19)Τον
ΑΡΓΎΡΙΑΔΗ Γεώργιο του Μαυρουδή και
της Στέλλας, 20)Τον ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Νικόλαο του Ιωάννη, 21)Την ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ
Παναγούλα του Χαραλάμπους και της
Ευαγγελίας, 22)Την ΞΥΔΑ Βικτώρια, το
γένος Θεοδοσίου Ζαβιτσάνου, και 23)Την
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ Χρυσούλα - Λεϊλά του Διονυσίου και της Λέντα - Ολιβέιρα Μάττος,
απευθυνόμενης ενώπιον του Μον. Πρωτ.
Αθηνών με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η από 25/10/2019 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας
κειμένης στην Αθήνα Λεωφ. Μεσογείων
αρ.82 με θέμα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ–ΥΓΡΑΣΙΕΣ –ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ-ΗΛΙΑΚΑ», η
οποία επιτρέπει σε όποιον ενδιαφέρεται
από τους συνιδιοκτήτες να τοποθετήσει
ηλιακό στην ταράτσα της πολυκατοικίας
και να καταδικαστούν οι συνιδιοκτήτες
της αντιδίκου που ψήφισαν υπέρ της
απόφασης αυτής στην δικαστική δαπάνη
και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας, προσδιορισμένη για
έκαστον εξ αυτών κατ’ ισομοιρίαν. Κάτω
απ’ αυτήν υπάρχουν:1) η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Αικατερίνης
Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω
δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου
Αγωγής στις 28/05/2020 14:10, με ΓΑΚ:
28766/2020, ΕΑΚ: 482/2020, από τον ως
άνω δικηγόρο Ανδρέα Αποστολόπουλο
καθώς και 2)Η πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω Γραμματέως του
ανωτέρω Δικαστηρίου με Α/Α Πινακίου:14, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου:
63 17§2 Διαφορές ιδιοκτητών ορόφων,
Κτίριο:13, Αίθουσα:2, Ημερομηνία Συζήτησης: 8/10/2020, Ημέρα: Πέμπτη,΄Ωρα:09:00. Με την παρούσα καλείται ο
εναγόμενος κος Σταρυθρο να παραστεί
όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.
ΑΘΗΝΑ 29-07-2020
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠ: 552058
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Περίληψης
Διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης
Ακινήτου».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 242/1996
(ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 2ου
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΚΕΣΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής διακηρύσσει την διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ μειοδοτικής δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των
Υπηρεσιών 2ου Κέντρου Εκπαίδευσης
& Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
Ανατολικής Αττικής με γραπτές προσφορές, βάσει των υπ’ αριθ. 600/2020
(ΑΔΑ: ΨΞΘΒ7Λ7-ΥΓ2) & 1397/2020
(ΑΔΑ: ΩΙ6Θ7Λ7-ΜΗΙ) Αποφάσεών της
και συμπληρωματικά με τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 & 2.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
α) Να είναι αποπερατωμένο είτε να βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης.
β) Να έχει συνολική επιφάνεια από
700τ.μ. έως 900τ.μ.

γ) Να ευρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών.
δ) Να ανταποκρίνεται από άποψη λειτουργικότητας στη δομή και στη στελέχωση των Υπηρεσιών
που θα στεγασθούν σε αυτό.
ε) Να συμφωνεί πλήρως με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη
Παραρτήματα 1 & 2.
Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο
και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος, Τ.Κ.: 117 41,
Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, και μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ.
Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται
με συστημένη επιστολή και πρέπει να
περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που
αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).
Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων ευρώ (1.000€)
διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών, η οποία
θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που
είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται αποδεκτή η
κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση
Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση
θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος,
καλούμενος μετά την ολοκλήρωση και
κατακύρωση της δημοπρασίας να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν θα
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση
της Περιφέρειας Αττικής.
Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96.
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9)
ετών. Η Περιφέρεια Αττικής δικαιούται να
λύει μονομερώς την Σύμβαση Μίσθωσης
– λόγω μεταφοράς της στεγαζόμενης στο
μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας
της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου της
παραχωρήθηκε δωρεάν ή κατάργησης
της στεγαζόμενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να
μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της
-, να εγκαταστήσει στο μίσθιο Υπηρεσία
διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και
να παρατείνει την μίσθωση για χρόνο το
πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 242/1996
(άρθρα 19, 20 και 21).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: tm_periousia@patt.
gov.gr ή στα τηλέφωνα: 2132065508 &
2132065505, καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Aρ. Πρωτ.: 175057/30.7.2020
Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της
§ 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί
σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους
κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς
και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις

παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους,
για το παρακάτω θέμα:
Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αθανασίας, μεταξύ της οδού Αριστοξένου και της
οδού Φαίδρου, διάρκειας ενενήντα ημερών, απαραίτητη για το προς εκτέλεση
έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης
λυμάτων – Σειρά ΕΑ160/2016 2ης και
3ης Δ.Κ.», το οποίο εμπίπτει στην § 1
του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις
και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο
poiotita@athens.gr) έως την 3.8.2020
και ώρα 09:00.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
Πληροφορίες: Η. Πετρίδης
Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788
e-mail: admin-tdep@ad.auth.gr
Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. : 31742
ΛΗΞΗ: 1.10.2020 ΦΕΚ: 1193/28.7.2020
τ.Γ’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη
των εξής θέσεων ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251, e-mail: info@law.
auth.gr,)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
17419)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: info@agro.
auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
17420)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ
17421)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
1193/28-07-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 2807-2020) και η προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών λήγει την 1 Οκτωβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://
apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται
και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των
παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες
στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη, 30/07/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716
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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 δασών191
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
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
Συνδιαλέξεις εξωτερικού

134
121, 13888
18855
11888
129
139

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πρόγραμμα-Γέφυρα:
Πώς θα επιδοτηθούν
οι συνεπείς
δανειολήπτες
Η αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα-γέφυρα που προβλέπει 9μηνη
προστασία της πρώτης κατοικίας των
κορωνόπληκτων ξεκίνησε. Τη Δευτέρα 3
Αυγούστου, αναμένεται εκτός απροόπτου να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πύλες
της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
η οποία θα υποδεχθεί τις αιτήσεις
πράσινων και κόκκινων δανειοληπτών,
οι οποίοι πλήττονται από την κρίση
του κορωνοϊού, για την επιδότηση των
δόσεων των δανείων με ενέχυρο την
πρώτη κατοικία.
Στην πλατφόρμα ήδη φορτώνονται τα
δεδομένα από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ
και τον ΕΦΚΑ. Οι δανειολήπτες θα
εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς του Τaxisnet και
το σύστημα αυτόματα θα αντλεί όλα
τα δεδομένα για το εισόδημα και την
περιουσία τους, ώστε να προκύπτει αν
είναι δικαιούχοι ή μη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δανειολήπτης θα καλείται
να συμπληρώσει μόνο:
- ποια είναι η πρώτη του κατοικία η
οποία είναι προσημειωμένη για το δάνειό του, καθώς δεν είναι σε γνώση ούτε
της εφορίας ούτε της τράπεζας και
- τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων/προστατευόμενων μελών.
Στη συνέχεια θα γίνεται έλεγχος και
διασταύρωση των στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια και μπορεί να
ενταχθεί στο πρόγραμμα-γέφυρα. Οταν
θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται με μήνυμα
εάν είναι επιλέξιμος ή όχι.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή
έως το τέλος Σεπτεμβρίου και έως τα
μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν
επιλεγεί οι δανειολήπτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κρατικής
επιδότησης των μηνιαίων δόσεων δανείων με εγγύηση την πρώτη κατοικία. Οι
πρώτες πληρωμές αναμένεται να γίνουν
στα τέλη Οκτωβρίου και θα εκτείνονται
έως τον Ιούνιο του 2021.

ΧΡΗΣΤΟΣ Σταϊκούρας:

Η χώρα θα έχει εφέτος σημαντικό
δημοσιονομικό έλλειμμα

Ν

έες δηλώσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έκανε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας πως «θα επιδιώξουμε νωρίτερα από το τέλος
του χρόνου και το συντομότερο δυνατόν» να επιστραφούν τα αναδρομικά στις κύριες
συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Πρόσθεσε επίσης ότι, ενώ ψηφίστηκε η τροπολογία για τους
συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (περίπου 1.800.000 άτομα), εκκρεμεί η τροπολογία για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (περίπου 500.000 άτομα). Σύμφωνα με τον υπουργό, η
χώρα θα έχει εφέτος ένα σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα,
καθώς προστίθεται και το 1,4 δισ. ευρώ των αναδρομικών.
Δήλωσε, ωστόσο, πως ταμειακά υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι.
Ανέφερε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σήμερα σε
31,5 δισ. ευρώ από 37,5 δισ. ευρώ στην αρχή της πανδημίας,
και επεσήμανε, ότι εάν σε αυτή τη διαφορά των 6 δισ. ευρώ
προστεθούν τα περίπου 8 δισ. ευρώ από τις εκδόσεις τίτλων,
προκύπτει ότι έχουν δαπανηθεί από εθνικούς πόρους για την
αντιμετώπιση της κρίσης, περίπου 14 δισ. ευρώ.
Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε επίσης τα εξής:
*Αναμένεται να ενσωματωθούν εντός του α' 10ημέρου του

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Αυγούστου, από την ΑΑΔΕ, οι προβλέψεις του φορολογικού
νομοσχεδίου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου για
τις επιχειρήσεις.
*Θα αξιολογηθεί εάν θα υπάρξει παράταση για το καθεστώς
της καταβολής μειωμένων ενοικίων, από όσους επλήγησαν
από την πανδημία. «Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε εάν
χρειαστεί» είπε, και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει συνδρομή
και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επανέλαβε, πάντως,
ότι από ένα σημείο και μετά, το ύψος του ενοικίου αποτελεί
αντικείμενο ιδιωτικής συναλλαγής μεταξύ ιδιοκτήτη και
ενοικιαστή.
*Ο νέος πτωχευτικός κώδικας (που θα προβλέπει τη «δεύτερη
ευκαιρία» και τη βοήθεια στους αδύναμους) αναμένεται να
νομοθετηθεί τον Σεπτέμβριο και να τεθεί σε ισχύ από τις
αρχές του 2021.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Δεν θα αυξηθεί
η πληρότητα στα πλοία
Φρένο στην αύξηση της πληρότητας στα
πλοία έβαλε η επιτροπή των λοιμωξιολόγων
λόγω του κορωνοϊού. Την απόφαση των
ειδικών έκανε γνωστή ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.
«Φέτος η χώρα κάνει επένδυση, δεν έχει
τεθεί στόχος» δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σημειώνοντας
πως ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει
στόχος για τον Τουρισμό είναι ότι, υπάρχει
μια σειρά από παράγοντες που δεν ελέγχει
η Ελλάδα. Ο κ. Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως
«δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε εύκολη
χρονιά» και τονίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια υπόσχεση, σημείωσε ότι, το πρόβλημα
δεν είναι ελληνικό.
«Γι’αυτό είχαμε και ευρωπαϊκή συζήτηση
και αυτή τη μεγάλη επιτυχία», είπε σχετικά
με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όσον αφορά στην εισαγωγή κρουσμάτων,
είπε πως «η χώρα είναι απολύτως θωρακισμένη», ενώ εξήγησε πως γίνεται έλεγχος
στο 10-12% αυτών που μπαίνουν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, για όσους έρχονται
από την Αγγλία γίνονται παραπάνω έλεγχοι.
Στο ζήτημα της πληρότητας των πλοίων,
όπου ήδη παρατηρείται έλλειψη των εισιτηρίων, λόγω του ότι ταξιδεύουν με το
65% των επιβατών τους, ανακοίνωσε πως
δεν θα υπάρξει αύξηση, αφού η Επιτροπή
απέρριψε το ενδεχόμενο. « Έχουν φτάσει
στα όριά τους οι ακτοπλοϊκές, όμως η Επιτροπή είναι αυστηρή», σχολίασε σχετικά.
Σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για
Όλους», είπε πως θα πάρει το μεγαλύτερο
ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, ενώ ανακοίνωσε «σε μία –δύο μέρες θα βγάλουμε
τους τελικούς πίνακες». Στο πρόγραμμα
έχουν ενταχθεί 2000 ξενοδοχεία ήδη και
όπως είπε ο Υπουργός, θα ανοίξει ξανά η
πλατφόρμα, για να μπουν κι άλλα.
Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο
μέτρο στήριξης των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, αφού ψηφίστηκε χθες το μέτρο
της επιχορήγησης επιταγών 300 ευρώ για
διακοπές. Εξήγησε ότι θα δίνεται όπως τα
κουπόνια για βενζίνη και μεταφορικά, με τη
μορφή voucher. Σχετικά με την υπαγωγή
των ξεναγών στα προγράμματα στήριξης,
απάντησε πως ερευνάται το ενδεχόμενο να
μπουν σε αυτό των 534 ευρώ.
Αναφορικά με την κρουαζιέρα, είπε πως
ανοίγει την 1η Αυγούστου, με αυστηρό
πρωτόκολλο, όμως ξεκαθάρισε πως «είναι
επένδυση για του χρόνου».

