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Κατάστημα στην Αθήνα
άνοιξε ο όμιλος
BFF Banking
Ο Όμιλος BFF Banking Group
– πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ηγετική
παρουσία στην Ευρώπη για
τους προμηθευτές των
Συστημάτων Υγείας και της Δημόσιας
Διοίκησης – ανακοινώνει την έναρξη
λειτουργίας του νέου του υποκαταστήματος
στην Αθήνα. Ύστερα από τρία χρόνια
δραστηριότητας στην ελληνική αγορά και
πάνω από € 100 εκατ. εξαγορασμένων
απαιτήσεων, ο Όμιλος BFF Banking Group
αναπτύσσει πλέον μόνιμη […]
Ο Όμιλος BFF Banking Group – πάροχος
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ηγετική
παρουσία στην Ευρώπη για τους προμηθευτές των Συστημάτων Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης – ανακοινώνει την έναρξη
λειτουργίας του νέου του υποκαταστήματος
στην Αθήνα.
Ύστερα από τρία χρόνια δραστηριότητας
στην ελληνική αγορά και πάνω από € 100
εκατ. εξαγορασμένων απαιτήσεων, ο Όμιλος
BFF Banking Group αναπτύσσει πλέον μόνιμη παρουσία στην χώρα, με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των εγχώριων πελατών του.

Ισραήλ: Η πρώτη χώρα
που επιβάλλει ξανά
καθολικό lockdown
Η ισραηλινή κυβέρνηση
ενέκρινε την Κυριακή μέτρο
που επιβάλλει καραντίνα τριών
εβδομάδων σε όλη τη χώρα, σε
μια προσπάθεια περιορισμού
της διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέτρο θα
αρχίσει να εφαρμόζεται την Παρασκευή,
ανήμερα της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, και θα
διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός
της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε
ότι οι αξιωματούχοι υγείας τον προειδοποίησαν ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης θα καταρρεύσει εάν τα ποσοστά μόλυνσης συνεχίσουν να αυξάνονται. «Υψώνουν
μια κόκκινη σημαία», είπε.
Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα
αναγκαστούν να παραμείνουν σε απόσταση
500 μέτρων από τα σπίτια τους, με εξαίρεση
την άσκηση κατά μόνας. Τα σχολεία και όλα
τα καταστήματα – εκτός από τα απολύτως
αναγκαία – θα κλείσουν. Σταδιακή χαλάρωση
των κανόνων θα εφαρμοστεί μόνο εάν μειωθεί ο ρυθμός μόλυνσης.

Διαμερίσματα

ΙΕΛΚΑ

ΟΑΕΔ

Ανεπηρέαστες από την πολυετή οικονομική
κρίση και την πρόσφατη πανδημία παραμένουν
οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων στην
Αττική, καθώς ο αριθμός τους παραμένει πολύ
μικρός σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό
των ακινήτων που διατίθεται προς πώληση.

Σημαντικά χαμηλότερες είναι οι τιμές του τυπικού καλαθιού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ
σε σχέση με Αγγλία, Ισπανία και Πορτογαλία,
σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ).

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα
08:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό
βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου.
σελ. 8
➞

Στ. Πέτσας: ενθαρρυντική
η πρώτη μέρα στα σχολεία
Σ

τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις
οποίες ξεκίνησε σήμερα η νέα
σχολική χρονιά αναφέρθηκε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών. «Οι εικόνες
σήμερα ήταν διαφορετικές από κάθε
προηγούμενη χρονιά. Οι καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες για όλους,
για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και βεβαίως για το προσωπικό
που έχει την ευθύνη της εύρυθμης
λειτουργίας των σχολικών μονάδων,
για την καθαριότητα και την τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων που
έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Οι πρώτες
ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές», είπε
χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας επανέλαβε τα λόγια
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης ο οποίος επσικέφτηκε το 7ο
Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων.
« Όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε
το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων και παρέστη στον αγιασμό,
φέτος εκτός από τα γράμματα θα
μάθουμε και κάτι παραπάνω για το
πώς θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι πολίτες. Θα φροντίσουμε τους εαυτούς
μας, θα φροντίσουμε την υγεία μας,
θα ακούμε πάντα τους ειδικούς, θα
ακούμε πάντα τους δασκάλους μας
και όλα θα πάνε καλά. Και θα έρθει
και η στιγμή που θα αφήσουμε τις
μάσκες στην άκρη και θα μπορούμε να
ξαναθυμηθούμε τη ζωή μας στο σχολείο έτσι όπως ήταν στο παρελθόν».
«Η συντριπτική πλειoνότητα εκπαιδευτικών, μαθητών και των γονιών
τους ακολούθησε τις οδηγίες των ειδι-

κών και του υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Τους ευχαριστούμε
και συνεχίζουμε. Οι επόμενοι μήνες
θα είναι δύσκολοι. Το πιστοποιεί η
έκρηξη των ημερήσιων κρουσμάτων
παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο,
και στη γειτονιά μας» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δίνοντας ως
παράδειγμα τη Γαλλία και το Ισραήλ
που αντιμετωπίζουν έξαρησ του ιούμε τη Γαλλία να ξεπαρνάει το όριο των
10.000 νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού ημερησίως και το Ισραήλ να
προχωράει σε νέο lockdown.
Επιπλέον, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι η
επιτροπή επιδημιολόγων καταρτίζει
κατάλογο μέτρων που θα εφαρμοστούν σε περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο ανάμεσα στις
οποίες και η Αττική. Εξηγώμντας ο

κυβερνητικός εκπρόσωπος υπιστήριξε ότι η έκρηξη των κρουσμάτων που
σημειώνεται διεθνώς σε συνδυασμό
με το άνοιγμα των σχολείων και το
γεγονός ότι υπάρχουν επιβαρυμένες
επιδημιολογικά περιοχές, για παράδειγμα η Πέλλα ή η Αττική, «μας
κάνει να είμαστε σε εγρήγορση και ο
πρωθυπουργός έχει δόσει εντολή να
στην επιτροπή των ειδικών να εξετάσουν ένα κατάλογο μέτρων τα οποία
θα κλιμακώνονται σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο εφόσον χρειαστεί. Θα έχουμε
αυτόν τον κατάλογο σήμερα ή αύριο»
κατέληξε.
Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στην
τηλεόραση του OPEN απαντώντας σε
ερώτηση αν η Επιτροπή προσανατολίζεται να προχωρήσει σε τοπικά μέτρα
σε επίπεδο Δήμων στην Αττική αν

χρειασθεί, τόνισε ότι τα μισά κρούσματα πλέον καθημερινά είναι στην
Αττική. «Να εξηγήσω ότι η Αττική
περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια κόσμο,
είναι η μισή Ελλάδα. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε
να πάρουμε έτσι αλόγιστα οριζόντια
μέτρα για όλη την Περιφέρεια Αττικής. Επιδημιολογικά ο ΕΟΔΥ και οι
επιστήμονές μας αναλύουν τα στοιχεία
και έρχεται η Πολιτική Προστασία και
εφαρμόζει πιο τοπικά μέτρα ανάλογα με το σημείο στο οποίο υπάρχει
έξαρση. Βλέπω, λοιπόν, ότι σιγά-σιγά
διαμορφώνεται αυτή η εικόνα επιστημονικά, να μπορούμε να παρέμβουμε
πιο τοπικά, σε επίπεδο Δήμων, με οριζόντια μέτρα ή με κάποια συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να περιορίσουμε
ενδεχομένως μία τοπική συρροή ή
μία έξαρση»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Χρυσοχοΐδης:
«Κανείς δεν θα φύγει
από τη Λέσβο
αν δεν περάσει πρώτα
από τον Καρά Τεπέ»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

=Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει
κανείς μετανάστης και πρόσφυγας από
το νησί της Λέσβου, αν δεν περάσει
από τη νέα δομή στο Καρά Τεπέ και
δεν ακολουθήσει τις διαδικασίες νομιμοποίησής του, διεμήνυσε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, πρόσθεσε ότι δεν
είναι θέμα διαπραγμάτευσης αν θα
μπουν ή όχι οι αιτούντες άσυλο στη
δομή και είπε πως αυτή τη στιγμή
γίνεται διανομή φυλλαδίων στη γλώσσα
τους.
Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση να μην
μπουν στον καταυλισμό, δεν υπάρχει
περίπτωση να κυκλοφορεί κανείς έξω
χωρίς να έχει τα νόμιμα έγγραφα, θα
συμμορφωθούν όλοι γιατί έτσι ορίζει
ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικός νόμος,
τόνισε ο υπουργός ο οποίος βρίσκεται στη Λέσβο. Σύμφωνα με τον κ.
Χρυσοχοΐδη, τους τελευταίους μήνες οι
πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο
έχουν μειωθεί από 23.000 σε 12.000.
Ακόμη 2.000 άτομα θα φύγουν τις
επόμενες ημέρες, σχεδιάζεται μέχρι τα
Χριστούγεννα να φύγουν οι μισοί και οι
υπόλοιποι μέχρι το Πάσχα. Επειδή δεν
υπάρχουν πλέον ροές καθώς φυλάσσονται και τα θαλάσσια και τα χερσαία
σύνορα, θα μείνουν ελάχιστοι στο νησί
είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Προσπάθεια να πεισθούν να μπουν στη
νέα δομή όσοι ζουν στο δρόμο, στα
κτήματα γύρω από την εθνική οδό αλλά
και σε αύλειους χώρους, ακόμα και σε
ταράτσες, επιχειρήσεων της περιοχής,
γίνεται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι επιχειρήσεις
αυτές, συμπεριλαμβανομένων και δυο
μεγάλων σούπερ μάρκετ αλλά και δεκάδων μικρών βιοτεχνιών, μεταφορικών
εταιρειών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας με τρόφιμα, δεν έχουν λειτουργήσει
από την περασμένη Τετάρτη.
Με ένα φυλλάδιο που ετοιμάζεται στη
γλώσσα τους, θα ενημερώνονται όλοι
ότι ο μόνος τρόπος να φύγουν από
το νησί είναι να μπουν στη νέα δομή,
να ελεγχθούν ιατρικά και να ταυτοποιηθούν. Σε αυτήν την κατεύθυνση
λειτουργεί και το ότι από το πρωί εξετάζονται αιτήσεις ασύλου μόνο όσων
έχουν μπει στη νέα δομή.
Στο μεταξύ, 14 είναι οι πρόσφυγες και
μετανάστες που βρέθηκαν θετικοί στη
νόσο του κορωνοϊού στη διάρκεια της
εξέτασης στην οποία υποβλήθηκαν
προκειμένου να μπουν στη νέα δομή
του Καρά Τεπέ.
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Στα ύψη οι τιμές για
τα νεόδμητα διαμερίσματα

Α

νεπηρέαστες από την πολυετή οικονομική κρίση και την πρόσφατη πανδημία παραμένουν
οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων στην Αττική, καθώς ο αριθμός τους παραμένει πολύ
μικρός σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των ακινήτων που διατίθεται προς πώληση.

Την τελευταία τριετία, υπήρξε αξιόλογη ανάπτυξη της οικοδομικής
δραστηριότητας, κυρίως στα νότια
προάστια, εξαιτίας του προγράμματος «Χρυσή Βίζα».
Όμως, παρά τη μεγάλη πτώση του
ενδιαφέροντος από Κινέζους αγοραστές, που στήριξαν τη «Χρυσή
Βίζα» την τελευταία τριετία, αρκετές νέες οικοδομές προωθούνται
σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Παράλληλα εξαγγέλλονται σχέδια
για νέα συγκροτήματα κατοικιών
όπως στο Ελληνικό, στη Βούλα, κ.ά.
«Διαθεσιμότητα ικανοποιητικού
αριθμού νεόδμητων κατοικιών που
έχουν κατασκευαστεί από το 2018
σε σχέση με τα υπόλοιπα προάστια
του νομού Αττικής καταγράφεται
κυρίως στα νότια προάστια, όπου
η ζήτηση ιδιαίτερα από το 2017-2018 και μετά είχε χτυπήσει
"κόκκινο" λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της "Χρυσής
Βίζας", περιοχές που ακόμη και σήμερα, εν έτει 2020, συνεχίζουν
να εκδίδονται οικοδομικές άδειες», λέει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates Θεμ. Μπάκας.
«Βάσει των υπολογισμών μας, ο πραγματικός αριθμός νεόδμητων ακινήτων-διαμερισμάτων (70-110 τετραγωνικών μέτρων)
κατάλληλα για οικογένειες, κατασκευής μετά το 2018, δεν είναι
στο σύνολό τους περισσότερα από 2.000 ακίνητα στην Αττική»,
προσθέτει.
Μπορεί οι αγγελίες νεόδμητων ακινήτων προς πώληση με τα

E-mail: iho@otenet.gr

παραπάνω χαρακτηριστικά να είναι
περισσότερες, αλλά μην ξεχνάμε
ότι στα sites αγγελιών ένα διαμέρισμα μπορεί να έχει εγγραφεί-καταχωρηθεί δύο, τρεις ή περισσότερες
φορές από διαφορετικό διαχειριστή (μεσίτη, κατασκευαστή,
ιδιοκτήτη κ.λπ.) για την πώλησή
του. Άρα ο πραγματικός αριθμός
διαθέσιμων ακινήτων είναι αρκετά
μικρότερος.
Ο μεγαλύτερος αριθμός νεόδμητων
ακινήτων (70-110 τ.μ.) κατασκευής
μετά το 2018 σε σχέση με το σύνολο των νεόδμητων ακινήτων στην
Αττική του ιδίου έτους κατασκευής
καταγράφεται στα κεντρικά & νότια προάστια (Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, Βούλα, Ηλιούπολη, Άλιμο,
Παλαιό Φάληρο, κ.λπ.), όπου τα
νεόδμητα ακίνητα αποτελούν το 22,2% του συνόλου των προς
πώληση ακινήτων στην περιοχή. Τη μερίδα του λέοντος έχει η
Γλυφάδα με ποσοστό 19,97%, ακολουθεί το Παλαιό Φάληρο με
14,1%, ο Άλιμος με 13,07%, η Ηλιούπολη με 7,85%, η Νέα Σμύρνη
με 6,62%, η Βούλα με 5,19%, ο Άγιος Δημήτριος με 3,5%, το Ελληνικό με 3,2% και το υπόλοιπο 26,5% κατανέμεται στις υπόλοιπες
περιοχές των Νοτίων Προαστίων. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα
βόρεια και ανατολικά προάστια (Ηράκλειο, Μαρούσι, Βριλήσσια,
Χαλάνδρι, κ.λπ.), όπου τα νεόδμητα διαμερίσματα (70-110 τ.μ.)
κατασκευής μετά το 2018 αποτελούν το 13,7% του συνόλου των
προς πώληση ακινήτων.

Καζίνο
Πάρνηθας:
«Πράσινο φως»
για τη μετεγκατάστασή του

Το «πράσινο φως» για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της
Πάρνηθας από τον Εθνικό
Δρυμό Πάρνηθας, άναψε με
την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και τη
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
κατά τη σημερινή συνεδρίαση
του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του
υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ,
με την έγκριση του ΕΠΣ, ολοκληρώνεται η χωρική οργάνωση
ενός τμήματος της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικής έκτασης 50.173,72
τ.μ., όπου θα μετεγκατασταθεί
το Καζίνο Πάρνηθας.
Η απόφαση καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της
περιοχής παρέμβασης και τον
πολεοδομικό κανονισμό.
Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο
του ΕΠΣ, συντάχθηκε και υποβλήθηκε επίσης κυκλοφοριακή
μελέτη τόσο για τις βελτιωτικές
παρεμβάσεις που πρόκειται να
γίνουν στην ευρύτερη περιοχή,
όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης των υφιστάμενων
κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Μέτρα για τον κορωνοϊό:
Λίστα ζήτησε ο Μητσοτάκης

ΟΔΔΥ:
Σκάφη με τιμές εκκίνησης από 300 ευρώ!

Λίστα μέτρων που θα κλιμακώνονται τοπικά ή γενικά για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού ζήτησε από την επιτροπή των ειδικών του υπουργείου
Υγείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει στην επιτροπή των ειδικών του υπουργείου
Υγείας εντολή να εξετάσει κατάλογο μέτρων που θα κλιμακώνονται τοπικά ή
γενικά αν αυτό χρειαστεί» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οι όποιες ανακοινώσεις θα πρέπει να
αναμένονται από σήμερα, Τρίτη, το απόγευμα.
«Ο συνδυασμός της έκρηξης των κρουσμάτων διεθνώς, το άνοιγμα των σχολείων,
η γενικότερη κινητικότητα του πληθυσμού, συν το γεγονός ότι υπάρχει ένα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο σε ορισμένες περιοχές για παράδειγμα η Πέλλα ή η
Αττική μας κάνει να είμαστε σε εγρήγορση» εξήγησε ο κ. Πέτσας.
«Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για να διαφυλάξουμε την καλή εικόνα που είχαμε
μέχρι σήμερα» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με τον ίδιο η λίστα αναμένεται να παραδοθεί στην κυβέρνηση άμεσα.
Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είχε προαναγγείλει τη λήψη
οριζόντιων μέτρων σε δήμους της Αττικής.

Μια μεγάλη δημοπρασία σκαφών θα πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων στις 18 Σεπτεμβρίου στην Μαγουλέζα Αττικής όπου θα
εκποιηθούν 45 σκάφη από όλη την Ελλάδα. Οι τιμές εκκίνησης ξεκινούν από
τα 300 ευρώ και φτάνουν έως και τις 35.000 ευρώ.
Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση στις 18-9-2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη
Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα
και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών
– Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, Λιμάνι
Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-232882), του Τελωνείου Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης
Δημοσίου Υλικού, Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 2 και Ακτή Δυμαίων (τηλ. 2610317462, 2613-621731) & του Τελωνείου Λάρισας, Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου
Υλικού, Φαρσάλων 21 (τηλ. 2413-511705, 511706), και με τα αρμόδια Τελωνεία
πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση Πλωτών Χωρητικής
Αρμοδιότητας Πάτρας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πώλησης Υλικών,
Πλωτών & Εναέριων Μέσων.
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Μητσοτάκης: Ενίσχυση
με 18 νέα Rafale
και τέσσερις φρεγάτες
Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με μια
μοίρα 18 αεροσκαφών Rafale αλλά και με τέσσερις νέες φρεγάτες ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από στο Thessaloniki Helexpo
Forum στη Θεσσαλονίκη.
Οπως είπε ο πρωθυπουργός, η Αγκυρα προσθέτει πλέον στις προκλήσεις του Αιγαίου και τη
ναρκοθέτηση της ειρήνης σε όλη τη Μεσόγειο.
Απειλεί τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και
υπονομεύει την ασφάλεια σε ένα ευαίσθητο
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, κάτι που καταδίκασαν στην Κορσική όλα τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου.
Στις απειλές και τα συνθήματα, η Ελλάδα
αντιπαρατάσσει λογική και επιχειρήματα γιατί
η άλλη όψη της ισχύος μας είναι η διπλωματία.
Εχουμε πολλούς συμμάχους. Είμαστε χώρα
ειρηνική, έτοιμη να συνεργαστεί και με την
Τουρκία. Αν αυτή δεν συμφωνεί για το θέμα που
αποτελεί τη μείζονα διαφορά μας, αυτό της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την
ανατολική Μεσόγειο, τότε το διεθνές δικαστήριο μπορεί να δώσει λύση.
Μόνο ο επίλογος των προκλήσεων μπορεί να
γίνει ο πρόλογος των συζητήσεων, υπογράμμισε
ο πρωθυπουργός.
Ο τομέας της άμυνας τα τελευταία χρόνια γνώρισε αποεπένδυση. Ηλθε η ώρα της ισορροπίας
ανάμεσα στις ανάγκες μας και τις δυνατότητες,
η ώρα να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις,
τόνισε ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας αποφάσεις που όπως είπε, πολλαπλασιάζουν την
ισχύ των ελληνικών όπλων.
Πρώτον, η πολεμική αεροπορία αποκτά αμέσως
μια μοίρα 18 αεροσκαφών Rafale με αντικατάσταση των παλαιότερων Mirage. Πρόκειται για
αεροσκάφη υπεροχής, τέταρτης γενιάς.
Δεύτερον, το πολεμικό ναυτικό ξεκινά διαδικασία για την ένταξη στο στόλο του τεσσάρων
νέων φρεγατών.
Παράλληλα, εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει
τέσσερις φρεγάτες που είναι διαθέσιμες.
Τα νέα σκάφη θα πλαισιωθούν από τέσσερα
ναυτικά ελικόπτερα, από τα πιο αξιόμαχα στον
κόσμο.
Τρίτον, εμπλουτίζεται συνολικά το οπλοστάσιο
των τριών κλάδων, εξασφαλίζονται νέα αντιαρματικά όπλα για το στρατό, νέες τορπίλες
βαρέος τύπου για το πολεμικό ναυτικό και νέοι
κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την αεροπορία.
Τέταρτον, το δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων
ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών
και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας.
Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται το πλαίσιο της
θητείας και της εκπαίδευσης, ώστε οι νέοι μας
να αποκτούν δωρεάν πιστοποιημένες δεξιότητες, επαγγελματικά εφόδια για την επαγγελματική τους ζωή.
Πέμπτον, ενεργοποιούμε την αμυντική μας βιομηχανία. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας αμερικανικά
κεφάλαια επενδύουν στον εκσυγχρονισμό τους.
Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έρχεται σύντομα
στρατηγικός επενδυτής. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση της
ΕΛΒΟ και αναδιοργανώνεται η ΕΑΒ.
Εκτον, οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία αλλά και τη θωράκισή τους
από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου.

Ερευνα ΙΕΛΚΑ:

Οι τιμές του τυπικού καλαθιού
στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε
σύγκριση με τρεις ευρωπαϊκές χώρες

Σ

ημαντικά χαμηλότερες είναι οι τιμές του τυπικού καλαθιού στα ελληνικά σούπερ
μάρκετ σε σχέση με Αγγλία, Ισπανία και Πορτογαλία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σημειώνεται ότι στην έρευνα γίνεται σύγκριση τιμών σε τυπικό
καλάθι προϊόντων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων
(σούπερ μάρκετ) στην Ελλάδα
τον Σεπτέμβριο 2020 με την
Αγγλία, την Ισπανία και την
Πορτογαλία. Η σύγκριση τιμών
γίνεται με και χωρίς την αξία
του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει
σε κάθε χώρα.
Για την παρούσα ανάλυση συγκρίθηκαν οι τιμές σε 20 υποκατηγορίες προϊόντων που
συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι
αγορών. Αυτές οι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάζονται
από ένα σημαντικό δείγμα πάνω από 2.000 τιμών προϊόντων και 20 διαφορετικές αλυσίδες σουπερμάρκετ στις
τέσσερις χώρες συνολικά για να υπολογισθούν οι μέσες
τιμές, με δειγματοληψίες από έγκυρα site σύγκρισης
τιμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και από αλυσίδες
σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο τιμές
προϊόντων σε προσφορά, όσο και προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας σε κάθε χώρα
Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών δείχνει ότι
και οι τρεις χώρες έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο
καλάθι από την Ελλάδα, 12% η Ισπανία, 17% η Αγγλία,
9% η Πορτογαλία. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει
σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ
ανά χώρα για να γίνουν αντιληπτές τις πραγματικές
τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ.
Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση
δείχνει ότι οι τέσσερις χώρες έχουν ακόμα πιο ακριβό
μέσο καλάθι από την Ελλάδα, η Ισπανία κατά 19%, η
Αγγλία κατά 26% και η Πορτογαλία κατά 10% Αυτό είναι
αποτέλεσμα της διαφοράς που έχει ο χαμηλός ΦΠΑ
ανά χώρα (πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε
τρόφιμα και ποτά). Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ είναι
13% και 24% για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων,
κάποιες από τις οποίες συμμετέχουν στο δείγμα της
έρευνας, όπως είναι τα έλαια, ο καφές, τα γλυκά, τα
σνακς και τα αρτοποιήματα. Ο ΦΠΑ είναι σημαντικά
υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη Γαλλία (10%
και 5,5%), την Ισπανία (10% και 4%), την Πορτογαλία
(13% και 6%), αλλά και τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα
υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ με 24% στις
υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή
ΦΠΑ, ο οποίος είναι και χαμηλότερος του ελληνικού
με 6%, 5,5%, 4% ή ακόμα και 0%. Σημειώνεται ότι η
εισαγωγή ειδικών φόρων κατανάλωσης (π.χ. καφές) δεν
είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στα παραπάνω στοιχεία.
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το γενικό συμπέρασμα που
προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων (σούπερ
μάρκετ) παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση
σε προϊόντα για το τυπικό του καλάθι με κατά μέσο όρο
σε χαμηλότερη τιμή (ακόμα και στα φθηνά προϊόντα
των τυπικών 20 κατηγοριών), που είναι αποτέλεσμα της
οργανωμένης προσπάθειας των προμηθευτών και των
λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία
χρόνια. Η τάση αυτή με μικρές διακυμάνσεις είναι δι-

αχρονική την τελευταία 8ετία
που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα από το ΙΕΛΚΑ.
Η διαχρονική σύγκριση τιμών
με το εξωτερικό δείχνει ότι τα
τελευταία χρόνια η Ελλάδα συνεχώς έχει φθηνότερο καλάθι
από τις συγκρινόμενες χώρες
με διακυμάνσεις οι οποίες δεν
αλλάζουν το αποτέλεσμα της
ανάλυσης.
Σημειώνεται ότι, πέρα από τον
ΦΠΑ, παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν
συγκρίνονται τιμές ανάμεσα σε
διαφορετικές χώρες είναι:
Η απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα της
κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και τα αντίστοιχα κόστη
Η πολυπλοκότητα της γεωγραφίας της κάθε χώρας (π.χ.
οδικό δίκτυο, νησιά κλπ)
Το μέγεθος της αγοράς και αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες των προϊόντων
Το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών σε σχέση με τα τρόφιμα
και τις πρώτες ύλες παρασκευής τους
Τα διάφορα κόστη παραγωγής (ενέργεια, πρώτες ύλες,
μισθολογικό κόστος, χρηματοοικονομικό κόστος, γραφειοκρατία)
Η παραγωγικότητα της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου σε κάθε χώρα
Οι καταναλωτικές συνήθειες και η αγοραστική δυνατότητα σε κάθε χώρα
Το ύψος της φορολογίας σε κάθε χώρα.
Τα κριτήρια επιλογής προϊόντων του ΙΕΛΚΑ
Τα δεδομένα τιμών υπολογίζονται από γνωστά παρατηρητήρια τιμών των χωρών που εξετάστηκαν και για την
Ελλάδα στα πρωτογενή δεδομένα από τιμοληψίες σε
μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Τα κριτήρια επιλογής
των προϊόντων στο καλάθι ήταν ένας συνδυασμός αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων καλαθιών για εκτίμηση στο
εξωτερικό, καθώς και κοινής διαθεσιμότητας στοιχείων
τιμών στις χώρες που εξετάσθηκαν. Σε κάθε νέα μέτρηση
ανανεώνεται το δείγμα των κωδικών που μετρούνται και
ανάλογα τη διαθεσιμότητα επιλέγονται διαφορετικές
ποσότητες προϊόντων.
Τα στοιχεία προέρχονται από τις παρακάτω αλυσίδες
σουπερμάρκετ:
Ελλάδα: Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market,
Μασούτης, Γαλαξίας, Market In, Χαλκιαδάκης
Αγγλία: Tesco, Asda, Sainsbury's, Morrisons, Waitrose,
Ocado
Ισπανία: Eroski, Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour,
Dia
Πορτογαλία: Pingo Doce, El Corte Inglés, Intermarché,
Continente, Salgo, Apolonia, E.Leclerc
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλογής των προϊόντων στο
καλάθι ήταν ένας συνδυασμός αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων καλαθιών για εκτίμηση στο εξωτερικό, καθώς
και κοινής διαθεσιμότητας στοιχείων τιμών στις χώρες
που εξετάσθηκαν. Σε κάθε νέα μέτρηση ανανεώνεται
το δείγμα των κωδικών που μετρώνται και ανάλογα τη
διαθεσιμότητα επιλέγονται διαφορετικές ποσότητες
προϊόντων.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

22°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20°C - 32°C

ΠΑΤΡΑ

19°C - 32°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 28°C

ΛΑΡΙΣΑ

17°C - 31°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πονόλαιμος:
4 γιατροσόφια
που βρίσκονται
στην κουζίνα μας
Ο πονόλαιμος, σύμπτωμα διαφόρων βακτηριακών ή ιικών
λοιμώξεων αλλά και αλλεργιών,
είναι δυσάρεστος και η ανακούφισή του αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα, αφού διάφορες
λειτουργίες, από την ομιλία ως
την κατάποση, τον κάνουν ιδιαιτέρως αισθητό.
Για την αντιμετώπισή του, εφόσον είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός,
υπάρχουν συμβατικά φάρμακα,
ακόμη και αντιβιώσεις εφόσον
οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
1. Μέλι
Πρόκειται για μία από τις πλέον
σημαντικές θεραπευτικές επιλογές για τον πονόλαιμο.
2. Μέντα
Τα φύλλα μέντας, γνωστά για
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες,
καταπραΰνουν τον πονόλαιμο
και δρουν επιπλέον ως αποσυμφορητικό, βοηθώντας στην
αποβολή της βλέννας. Μπορείτε
να πιείτε ρόφημα μέντας ή να
εισπνεύσετε τους ατμούς από
αιθέριο έλαιο μέντας σε νερό
που κοχλάζει.
3. Θυμάρι
Το θυμάρι χρησιμοποιείται ενίοτε για παθήσεις του αναπνευστικού. Θεωρείται βότανο με αποχρεμπτικές, αντισπασμωδικές
και αντιβακτηριακές ιδιότητες.
4. Γαργάρες με αλατόνερο
Το πλέον γνωστό γιατροσόφι
για τον πονόλαιμο, μπορεί να
βοηθήσει να καταπραΰνει το αίσθημα κνησμού στο λαιμό που
συχνά προκαλεί βήχα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΠΟΥ: Νέο παγκόσμιο
ρεκόρ αύξησης
κρουσμάτων
Επισήμως οι θάνατοι που καταγράφηκαν την ίδια ημέρα εξαιτίας του
Covid-19 σε όλον τον κόσμο ανήλθαν
σε 5.537 και συνολικά ανήλθαν σε
917.417.
Η μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων
καταγράφηκε στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βραζιλία,
σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ιστοσελίδα του ο διεθνής
οργανισμός
Η Ινδία ανακοίνωσε 94.372 νέα κρούσματα, οι ΗΠΑ 45.523 νέες λοιμώξεις
και η Βραζιλία 43.718.
Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ινδία ανακοίνωσαν χωριστά ότι οι νέοι θάνατοι
στα εδάφη τους ξεπέρασαν τους
1.000. Η Βραζιλία ανακοίνωσε 874
θανάτους το τελευταίο 24ωρο.
Το προηγούμενο ρεκόρ που κατέγραψε ο ΠΟΥ στα νέα κρούσματα
ήταν 306.857 στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο
διεθνής οργανισμός ανέφερε αριθμό
ρεκόρ 12.430 θανάτων τον Απρίλιο.

Τζόνσον σε Ε.Ε.:
Σταματήστε
τις απειλές σε βάρος
της χώρας μου
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον διαμήνυσε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να μην απειλεί
τη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι το
νομοσχέδιο το οποίο παραβιάζει τη
«συμφωνία διαζυγίου» με τις Βρυξέλλες είναι αναγκαίο για να προστατευθεί η ακεραιότητα του Ηνωμένου
Βασιλείου. Καθώς η ΕΕ εντείνει τους
σχεδιασμούς της έχοντας υπόψη ότι
οι συνομιλίες για το εμπόριο ενδέχεται να λήξουν χωρίς να υπάρξει
συμφωνία, ο Τζόνσον κατηγόρησε
τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές
ότι απειλούν να επιβάλουν έναν
«αποκλεισμό» στη μεταφορά τροφίμων μεταξύ της Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας.
«Να αναγκάσουμε την ΕΕ να αποσύρει τις απειλές από το τραπέζι. Και
να περάσουμε αυτό το νομοσχέδιο,
να στηρίξουμε τους διαπραγματευτές μας και να προστατεύσουμε τη
χώρα μας», έγραψε στο Twitter ο
Βρετανός πρωθυπουργός.
Οι Βρετανοί βουλευτές θα ξεκινήσουν την Δευτέρα τη συζήτηση
του νομοσχεδίου περί Εσωτερικών
Αγορών το οποίο ένας υπουργός παραδέχτηκε ότι παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο «με πολύ συγκεκριμένο και
περιορισμένο τρόπο».
Η κυβέρνηση λέει ότι το νομοσχέδιο
είναι απαραίτητο για να διευκρινιστεί
ένα σημείο του πρωτοκόλλου της
Βόρειας Ιρλανδίας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία για το Brexit,
την οποία υπέγραψε τον περασμένο
Ιανουάριο.

Τα νέα πολυτελή
ανάκτορα του Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ε

πί δύο χρόνια η Τουρκία υποφέρει από μία βαριά οικονομική και νομισματική κρίση.
Η λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και η ανεργία παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στους
νέους. Πρόσθετη επιβάρυνση προκαλούν οι στερήσεις της πανδημίας, η οποία επιπλέον έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό, έναν από τους πιο προσοδοφόρους
κλάδους της τουρκικής οικονομίας.

Δύσκολοι καιροί για τους Τούρκους, που αναγκάζονται
είτε να "σφίξουν τη ζώνη τους" ακόμη περισσότερο, είτε
να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερη
ζωή. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο πρόεδρος Ερντογάν
συνεχίζει να χτίζει παλάτια παρακμιακής πολυτέλειας,
αγνοώντας την όποια κριτική της αντιπολίτευσης.
Το νέο παλάτι του προέδρου βρίσκεται στη λίμνη Βαν, τη
μεγαλύτερη της Τουρκίας. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός θυμίζει
παλαιότερο ανάκτορο του Σελτζούκου σουλτάνου Κομπάντ.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κτίριο έχει οικοδομηθεί ακριβώς στο σημείο εκείνο όπου ο σουλτάνος Αλπ
Αρσλάν είχε στήσει το αντίσκηνό του, προετοιμάζοντας τη
νικηφόρο εκστρατεία επί των Βυζαντινών, η οποία εδραίωσε
την κυριαρχία των Σελτζούκων στην Ανατολία, ιδιαίτερα
μετά τη μάχη του Ματζικέρτ το 1071.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατασκευή
του ανακτόρου έχει ήδη στοιχίσει 14,4 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνούσε τα 3,4
εκατομμύρια. Λέγεται ότι ο κατασκευαστής είναι παιδικός
φίλος του Ερντογάν.
Οργή προκαλεί στην τουρκική αντιπολίτευση το γεγονός ότι
οι εργασίες κατασκευής προχωρούν κανονικά, παρότι τον
Ιούλιο του 2019 το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας
τις είχε σταματήσει προσωρινά, με την αιτιολογία ότι εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στην όχθη της λίμνης. Ωστόσο
η κυβέρνηση Ερντογάν άλλαξε τη σχετική νομοθεσία, με
αποτέλεσμα να μπει στο αρχείο η καταδικαστική απόφαση
των δικαστών. "Μπορείτε να χτυπιέστε όσο θέλετε, αυτό
το κτίσμα θα ολοκληρωθεί", διεμήνυσε ο Ερντογάν στους
επικριτές του. Στα τέλη Αυγούστου μάλιστα, για να τους
προκαλέσει ακόμη περισσότερο, εκφώνησε ομιλία για τη
μάχη του Ματζικέρτ στις όχθες της λίμνης Βαν και στη
συνέχεια άνοιξε το ανάκτορο του σουλτάνου μόνο και μόνο
για να κοιμηθεί εκεί ένα βράδυ.

Έντονη κριτική από τον βουλευτή του κεμαλικού κόμματος
της αντιπολίτευσης (CHP) Γκιουλιζάρ Μπιτσέρ Καρατσά: "Η όχθη της λίμνης θυσιάζεται στην απληστία ενός
ανθρώπου. Τη στιγμή που εκατομμύρια συμπολίτες μας
αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση,
αυτός χτίζει το ένα παλάτι μετά το άλλο".
Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(AKP) του Ερντογάν αντιπαρέρχεται την κριτική. "Τι εννοείτε όταν λέτε παλάτι; Εμείς το βλέπουμε ως ένα οίκημα
αφιερωμένο σε ολόκληρο το έθνος", λέει ο βουλευτής του
AKP Καχίτ Οζκάν.
Παράλληλα με τη λίμνη Βαν, ο Ερντογάν συνεχίζει και
τις εργασίες κατασκευής του θερινού ανακτόρου του στον
κόλπο του Οκλούκ, στη Μαρμαρίδα. Το κτίριο διαθέτει
300 δωμάτια και μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει περισσότερα
από 37 εκατομμύρια ευρώ. 50.000 δέντρα κόπηκαν για να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη οικοδομήσιμη έκταση.
Η αρχή είχε γίνει βέβαια το 2014, όταν ο Ερντογάν εγκαινίασε στην Άγκυρα το πρώτο του ανάκτορο, που αποτελεί
πλέον την επίσημη κατοικία του προέδρου. Έντονες, αλλά
άνευ αποτελέσματος και αυτή τη φορά οι αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης, καθώς το κτίριο οικοδομήθηκε σε
προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους,
ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής ξεπέρασε τα 500
εκατομμύρια ευρώ.
Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης οφείλονται και σε έναν
άλλον λόγο: όλο και πιο φανερά ο Τούρκος πρόεδρος
προσανατολίζεται πλέον στην κληρονομιά των Οθωμανών,
όχι στην παρακαταθήκη του λαϊκού κράτους που ίδρυσε ο
Κεμάλ Ατατούρκ. Τα τρία πολυτελή ανάκτορα του Ερντογάν,
αλλά και πολλά άλλα δημόσια κτίρια που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια με εντολή Ερντογάν, αποτελούν
φόρο τιμής στο ιστορικό παρελθόν των Οθωμανών και των
Σελτζούκων Τούρκων.
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Ο Τραμπ αψηφά τα μέτρα
για τον κορωνοϊό
και κάνει προεκλογική
συγκέντρωση
σε κλειστό χώρο
Αψηφώντας την εντολή των αρχών, τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών δημόσιας
υγείας και τους κινδύνους της πανδημίας του
νέου κορωνοϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει την Κυριακή το βράδυ (ώρα ΗΠΑ)
προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο.
Η εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου εμφάνισε το ράλι στο Χέντερσον της Νεβάδας
ως μια ευκαιρία για τους υποστηρικτές του
Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα να ασκήσουν
το δικαίωμα τους για ειρηνική συνάθροιση
σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.
«Αν μπορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα να διαμαρτύρονται στους δρόμους, να τζογάρουν σε
ένα καζίνο ή να καίνε μικρές επιχειρήσεις σε
ταραχές, μπορείτε να συναθροίζεστε ειρηνικά
σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία για να
ακούσετε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τιμ Μάρτοφ, εκπρόσωπος
της εκστρατείας Τραμπ σε ανακοίνωσή του.
Η προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου ανέφερε ότι θα διενεργούνται
θερμομετρήσεις σε όσους προσέρχονται στη
συγκέντρωση, θα δίνονται μάσκες και αντισηπτικά χεριών, αν και οι συμμετέχοντες στις
συγκεντρώσεις Τραμπ συνήθως δεν φορούν
μάσκες. Το ράλι στον χώρο μιας βιομηχανικής
εγκατάστασης το Χέντερσον της Νεβάδας
προγραμματίστηκε ενώ οι ΗΠΑ πλησιάζουν
τις 200.000 θανάτους από την πανδημία (τουλάχιστον 193.000 σήμερα) και θα γίνει κατά
παράβαση των εντολών των τοπικών αρχών
που απαγορεύουν τις συναθροίσεις άνω των
50 ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.
Η Κάθλιν Ρίτσαρντς, εκπρόσωπος της πόλης
του Χέντερσον, δήλωσε στο CNN ότι η συγκέντρωση παραβιάζει τις εντολές της Πολιτείας
κατά της Covid-19 και πως ο ιδιοκτήτης της
βιομηχανικής εγκατάστασης που θα φιλοξενήσει το ράλι ενδέχεται να χάσει την άδεια
άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Το τελευταίο προεκλογικό ράλι του Τραμπ σε
κλειστό χώρο έγινε στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Μετά από αυτό, η πόλη κατέγραψε άνοδο
κρουσμάτων της Covid-19.
Ενώ οι ΗΠΑ καταγράφουν μια πτωτική τάση
ημερήσιων κρουσμάτων της νόσου, εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας επισημαίνουν
πως η συνεχής και ευρεία τήρηση κοινωνικών
αποστάσεων είναι ακόμη αναγκαία για την
αποτροπή μιας δυναμικής επανεμφάνισης
του ιού.
Υποβαθμίζοντας στην αρχή τους κινδύνους
του ιού, άλλες φορές υιοθετώντας, άλλες
αγνοώντας τις συμβουλές των ειδικών δημόσιας υγείας, ο ένοικος του Λευκού Οίκου,
λιγότερο από δύο μήνες πριν τις εκλογές της
3ης Νοεμβρίου, ευρισκόμενος πίσω από τον
Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν
στις εθνικές δημοσκοπήσεις και στη Νεβάδα,
αυξάνει τη συχνότητα των προεκλογικών του
συγκεντρώσεων τις τελευταίες εβδομάδες,
αλλά τις πραγματοποιεί σε υπαίθριους χώρους
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του νέου κορωνοϊού. Ο Μπάιντεν επικρίνει
έντονα τον Τραμπ επειδή αγνοεί τις οδηγίες
των υγειονομικών αρχών με τις προεκλογικές
του συγκεντρώσεις με τον πρώην αντιπρόεδρο
να υπόσχεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική
για την καταπολέμηση της πανδημίας αν διαδεχθεί τον Τραμπ στην προεδρία.
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Δημήτρης Κούτρας:
H «σφραγίδα»
στην Άκτωρ
Άλλοι τον χαρακτηρίζουν «διανοούμενο
των εργοταξίων», άλλοι «πρύτανη των
μεγάλων έργων». Tο σίγουρο είναι ότι ο
Δημήτρης Kούτρας είναι ο άνθρωπος
που βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα big projects που έχουν αλλάξει
την Eλλάδα. Aττική Oδός, νέοι εθνικοί
οδικοί άξονες, Mετρό σε Aθήνα και
Θεσσαλονίκη, Στάδιο Eιρήνης και
Φιλίας, OAKA, Ψυττάλεια και πλήθος
άλλων σιδηροδρομικών, οικοδομικών
και λιμενικών έργων.
Mε αφετηρία από αγροτική οικογένεια
στο χωριό Περιβόλι του Δομοκού, άρχισε να δουλεύει από 12 ετών παράλληλα
με το νυχτερινό γυμνάσιο και παρά τις
αντιξοότητες σπούδασε στο EMΠ. Mε
τη «σφραγίδα» του αυτοδημιούργητου,
μετά την EΔOK-ETEP ξεκίνησε την
πορεία του στην Άκτωρ, το 1978. Mια
πορεία που κράτησε 40 ολόκληρα χρόνια και με τη σειρά της «σφράγισε» την
εταιρία οδηγώντας την στην κορυφή
του κατασκευαστικού κλάδου.
O Kούτρας έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό. Ξεκίνησε από τα εργοτάξια και
παρότι αναρριχήθηκε στα υψηλότερα
αξιώματα (πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος) του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας, ποτέ
δεν τα εγκατέλειψε. Ήταν πάντα και
παραμένει «από πάνω», σε κάθε βήμα,
και σε άμεση επαφή με τους εργαζόμενους.
Δύο χρόνια πριν, ο όμιλος της Eλλάκτωρ βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. O Kούτρας αποτέλεσε μαζί
με τον Λ. Mπόμπολα τον έναν «πόλο»,
και όταν η πλειοψηφία των μετόχων
επέλεξε την άλλη πρόταση, αυτή που
εξέφρασαν οι αδελφοί Kαλλιτσάντση, εκείνος διαχώρισε τη θέση του
αποχωρώντας. Σε εκείνη την ιστορική
Γενική Συνέλευση φρόντισε πάντως, να
μιλήσει για την «παρακαταθήκη» που
άφησε πίσω του. Kαι η οποία συνδιαμόρφωσε τον «μόνο και παλιό Άκτωρ»
στον όμιλο Eλλάκτωρ που στεγάζει
περί τις 20 μεγάλες και μικρές εταιρίες.
Aυτή η παρακαταθήκη αποτυπώνεται
στα στοιχεία που είχε αναφέρει και
«λένε» ότι από το 2004 μέχρι το 2017 η
προσφορά του στον όμιλο συμποσούται
σε 10,55 δισ. όσον αφορά τον τζίρο (750
εκ./έτος) και σε 471,93 εκ. στα κέρδη
(33,7 εκ./έτος), εκτιμώντας ότι μόνο από
τη δική του δράση η μετοχή θα έφτανε
τα 2,65 ευρώ.
Mπορεί οι δρόμοι του Kούτρα με την
Eλλάκτωρ να χώρισαν, αλλά εκείνος
έχει εστιάσει πλέον τις δυνάμεις και
τη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση
του στο νέο «μετερίζι». H μετοχική και
διοικητική μετάβαση στην Intrakat ήταν
μια στρατηγική κίνηση που του δίνει την
ευκαιρία, από τη θέση του εκτελεστικού
προέδρου, να την βάλει στις «ράγες»
της διαρκούς ανάπτυξης και μεγέθυνσης.
H εταιρία τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει
μπει ακόμη πιο δυναμικά στο παιχνίδι
της διεκδίκησης των μεγάλων έργων,
με «παρών» σε όλους σχεδόν τους
διαγωνισμούς.

H «πικρή» ζάχαρη της EBZ
μετά από 8 χρόνια

«Π

αγιδευμένη», θαρρείς, σε μια «πορεία» που θυμίζει το μυθικό πέρασμα του
Oδυσσέα «από την Σκύλλα στην Xάρυβδη», η Eλληνική Bιομηχανία Zάχαρης
εξακολουθεί να βιώνει μια «περιπέτεια» χωρίς τέλος, εδώ και 8 χρόνια, όπως
φαίνεται και από τη νέα εμπλοκή στην υπόθεση της (νυν μισθώτριας των ζαχαρουργείων
της) Royal Sugar.
Σε καιρούς που ο επιχειρηματικός κόσμος συμφωνεί
εν μέσω πανδημίας στο συμπέρασμα ότι ένα «καθολικό restart» στον βιομηχανικό κλάδο και τον ευρύτερο
πρωτογενή τομέα θα έδινε ζωτικής σημασίας λύσεις στα
προβλήματα της εθνικής οικονομίας, η πολύπαθη EBZ δεν
λέει «να σηκώσει κεφάλι», έστω και αν (θεωρητικά) έχει
βρεθεί, πάλι, μπροστά στην προοπτική της εξυγίανσης της
και της εξαγοράς των εν Eλλάδι εργοστασίων της από έναν
ενδιαφερόμενο επενδυτή.
H κατάρρευση της άλλοτε ATE (κατόχου, τότε, του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της EBZ) σηματοδότησε,
ουσιαστικά, από το 2012 την έναρξη ενός «ατέρμονου
κύκλου» άγονων διαγωνισμών, διψήφιου αριθμού «χαμένων επενδυτών» (Eλλήνων ή ξένων) και πολυάριθμων
πλάνων «για την επόμενη μέρα» που καταχωνιάστηκαν
σε κάποια συρτάρια.
Kι όμως, πρόκειται για μια βιομηχανία, η οποία θα μπορούσε να πετύχει ένα είδος «μονοπωλίου» στον κλάδο της,
να παράγει ελληνική ζάχαρη για όλους και να «ανεβαίνει»
στα ράφια των σούπερ μάρκετ είτε με τα δικά της brands,
είτε με private labels. Mια ζάχαρη που σήμερα έχει μια
«πικρή» γεύση.
Γιατί, ούτε το τελευταίο «επεισόδιο» του «σίριαλ» έφερε
(ακόμα, τουλάχιστον) το πολυπόθητο «happy end»: H
Royal Sugar ABEE, σε σύμπραξη με την Συνεταιριστική
Tράπεζα Kεντρικής Mακεδονίας έχει μισθώσει για 28
μήνες τα 2 εργοστάσια ζάχαρης της EBZ σε Πλατύ Hμαθίας και Σέρρες (έχοντας υπογράψει από τον Nοέμβρη την
σχετική συμφωνία και με την Tράπεζα Πειραιώς από την
οποία «απορροφήθηκε» κάποτε το υγιές «κομμάτι» της
«παλιάς» ATE), με δυνατότητα εξαγοράς τους έναντι 26
εκατ. τον Mάρτη του 2022 ή νωρίτερα.
Πρώτος στόχος, ήταν να διασωθεί η φετινή σοδειά 15.000
στρεμμάτων των τευτλοπαραγωγών, μέρος της οποίας αντί

να γίνει ζάχαρη, κατέληξε -σύμφωνα με πληροφορίες της
«DEAL»- στην μονάδα βιοαερίου της Eπίλεκτος στα Φάρσαλα για να παραχθεί «πράσινη ενέργεια», προκειμένου να
μην κινδυνέψει να σαπίσει στις αποθήκες και να πεταχτεί!
Tην αποτυχία του σχεδίου παραδέχθηκε ο επικεφαλής της
Royal Sugar, Xρήστος Kαραθανάσης, αποκαλύπτοντας μια
σειρά εμποδίων και τεράστιων δυσχερειών. Σε ένα timing
μάλιστα κατά το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα η υπό
επικύρωση συμφωνία για την εξυγίανση της EBZ (που
«κουβαλά» δανειακά «βάρη» 174 εκατ.) και την μεταφορά
των περιουσιακών στοιχείων της στον βασικό πιστωτή της,
την Tράπεζα Πειραιώς.
Eν ολίγοις, την αποκατάσταση της βιώσιμης παραγωγής
ζάχαρης στις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις σε Πλατύ
Hμαθίας-Σέρρες, σε τιμές ανταγωνιστικές, «φέρνει πίσω»,
κατά τον ίδιο, η κοστοβόρος και χρονοβόρα συντήρηση και
αναβάθμιση του παρόντος μηχανολογικού εξοπλισμού με
επιτακτική ανάγκη επιπλέον επενδύσεων, σε συνδυασμό
με την «απουσία» της διοίκησης της EBZ σε επίπεδο συνεργασίας με την εταιρία του «ακόμα και σε καθημερινά
ζητήματα» (π.χ. παροχή αδειοδοτικών εγγράφων), όπως και
τα ερωτηματικά στην στάση Tράπεζας Πειραιώς και Intrum
ως προς την εξασφάλιση των προϋποθέσεων συμμετοχής
της Royal Sugar σε προγράμματα του Aναπτυξιακού Nόμου
ή της διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και ισότιμης
χρηματοδοτικής αντιμετώπισης.
O Xρήστος Kαραθανάσης παραπονείται ότι η Royal Sugar
πορεύεται μόνη της, ωστόσο ρίχνει μια νέα πρόταση στο
τραπέζι, με την ελπίδα να άρει τα αδιέξοδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτανακοπής που άσκησαν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στο σχέδιο εξυγίανσης: Tη σύναψη νέας
(10ετούς συνολικά) σύμβασης με διατήρηση της «οψιόν»
εξαγοράς, με προπληρωμή μισθωμάτων για την εξόφλησή
τους και την ομαλή μετάταξή τους. Eν αναμονή...

DBRS: Η Ελλάδα πιο ευάλωτη οικονομία
από το «σοκ» του τουρισμού
Στις πιο ευάλωτες οικονομίες κατατάσσει την Ελλάδα και την Κύπρο ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS σε
έκθεσή του στην οποία εξετάζει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.
Όπως σημειώνει η ανάλυση, στην ΕΕ η βιομηχανία ταξιδίων και τουρισμού συνεισφέρει το 9,5% του συνολικού ΑΕΠ
και παρέχει 22 εκατ. θέσεις εργασίας (ποσοστό 11,2% της συνολικής απασχόλησης). Η Ευρώπη είναι η περιοχή με
τους περισσότερους επισκέπτες (51% των διεθνών αφίξεων το 2018) και ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η πτώση του διεθνούς
τουρισμού λόγω πανδημίας, μπορεί να εκτείνεται μεταξύ 60% και 80% το 2020. Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου
οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 58% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Ειδικά για την ευρωζώνη, ο οίκος προειδοποιεί για μία άνιση ανάκαμψη, επισημαίνοντας ότι οι οικονομίες του
Νότου είναι οι πλέον ευάλωτες και θα πρέπει να επιδείξουν την μεγαλύτερη προσοχή εξαιτίας της μεγάλης τους
εξάρτησής τους από τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος και θέσεων εργασίας για χώρες
όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία.
Στον αντίποδα, Γερμανία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία και Σλοβακία είναι λιγότερο ευάλωτες σε κρίσεις στον τουρισμό.
Ο οίκος αξιολόγησε διάφορους παράγοντες, κυρίως διαθρωτικούς, που σχετίζονται με το τουρισμό και αντανακλούν
τον αντίκτυπο της πανδημίας στο κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα είναι
η πλέον ευάλωτη οικονομία στην ύφεση του τουρισμού.
Συγκεκριμένα, στη χώρα μας ο τουρισμός καλύπτει το 20,8% του ΑΕΠ και το 21,7% της απασχόλησης.
Αντιστοίχως, καλύπτει το 16.5% του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, το 15,8% της Μάλτας, το 14,3% της Ισπανίας και 13,,8%
της Κύπρου, ενώ ο ρόλος του τουρισμού είναι περιορισμένος στο ΑΕΠ του Βελγίου και της Ιρλανδίας (κάτω του 5%).
«Η υψηλή εξάρτηση από τον κλάδο τουρισμό και ταξιδιών και η διάχυση των συνεπειών στην ευρύτερη οικονομία
στις χώρες της Νότιας Ευρώπης μπορεί να συμβάλλει στην άνιση ανάκαμψη της Ευρωζώνης, καθώς οι οικονομίες
συνεχίζουν τη διαδικασία του ανοίγματος» σχολιάζει ο Χαβιέ Ρουιγιέ, αντιπρόεδρος της DBRS Morningstar.

5
«Aντεπίθεση» Φουρλή με
πολλαπλά «χτυπήματα»
σε Eλλάδα-εξωτερικό

Tο παρατεταμένο lockdown που επιβλήθηκε
(μεταξύ άλλων) και στην αγορά του λιανεμπορίου, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας
του COVID-19, προκάλεσε ισχυρό πλήγμα σε
όλες τις επιχειρήσεις, πόσο μάλλον σε όσες
δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό. Γιατί
ούτε εκεί απέφυγαν τα μαζικά, προσωρινά
«λουκέτα», με συνέπεια τον μηδενισμό των
τζίρων τους από τα συγκεκριμένα σημεία
για μακρύ διάστημα. Aπό τον «κανόνα»
δεν «εξαιρέθηκαν» ούτε οι leaders, όπως
ο κυρίαρχος στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού και των επίπλων με την IKEA, ο
όμιλος Φουρλή, με ένα ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο
καταστημάτων και στα αθλητικά είδη με τις
αλυσίδες Intersport και The Athlete's Foot
εντός και εκτός συνόρων...
O Φουρλής «αλλάζει το παιχνίδι» πλέον,
διαθέτοντας «γερές βάσεις», τέτοιες, οι οποίες
του επέτρεψαν όχι μόνο να αναπτύξει τις
κατάλληλες «αντοχές» στις μεγάλες αναταράξεις που προκάλεσε ο κορωνοϊός στις
οικονομίες του κόσμου, αλλά και να είναι,
σήμερα, σε θέση να «αντεπιτεθεί» κόντρα
στην γενικότερη κρίση. Πως; Mε την υλοποίηση ενός νέου φιλόδοξου πλάνου για την εκ
νέου διεύρυνση του εμπορικού του δικτύου,
τόσο στην Eλλάδα, όσο και στις χώρες όπου
διατηρεί παρουσία. Tα νέα «χτυπήματα» από
τον Bασίλη Φουρλή, όπως φαίνεται, θα είναι
πολλαπλά και στα δυο «μέτωπα», με «αιχμή
του δόρατος» σε αυτήν την φάση των σχεδίων
του την IKEA! Tο νέο κατάστημα IKEA
εμβαδού 8.000 τ.μ., μια με «συλλογή» από
+3.500 προϊόντα, αξεσουάρ, έπιπλα κ.α. - που
εγκαινιάστηκε στην Bάρνα της Bουλγαρίας
αποτελεί το πρώτο μιας «ομάδας» μεσαίου
και μικρού μεγέθους, τα οποία σκοπεύει να
αναπτύξει η Fourlis στο εγγύς μέλλον με την
ίδια φιλοσοφία.
O όμιλος ετοιμάζει, ήδη, και τα επόμενα
εγκαίνια του, αυτή τη φορά ενός μικρού
μεγέθους IKEA (2.000 τ.μ.) στον Πειραιά,
το οποίο επίσης θα είναι το πρώτο μίας σειράς
καταστημάτων που θα ανοίξουν σε κεντρικά
σημεία μεγάλων πόλεων της Eλλάδας...
Όταν ο επικεφαλής του κορυφαίου αυτού
λιανεμπορικού ομίλου έλεγε στα μέσα του
καλοκαιριού «η επόμενη μέρα μας βρίσκει
έτοιμους» δεν εννοούσε μόνο την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών καταστημάτων σε όλες τις
χώρες της δραστηριότητας του (Eλλάδα,
Kύπρος, Bουλγαρία, Pουμανία, Tουρκία), με
δεδομένο ότι εν μέσω COVID-19 τα e-shops
και οι on line πωλήσεις «κέρδισαν έδαφος»
με ραγδαίους ρυθμούς. Γιατί από το 2019,
προ κορωνοϊού, η Fourlis είχε κάνει μεγάλη
επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της και τις δομικές απαιτήσεις του κλάδου
λιανικών πωλήσεων...
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SWISS:

Συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και 10 τουριστικούς προορισμούς
εν μέσω πανδημίας

Ω

ς μέλος του ομίλου Lufthansa και με σχεδόν 60 εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς την Ελλάδα, η SWISS, μαζί με την αδελφή εταιρεία EdelweissAir, συνεχίζει να συνδέει την Ελλάδα
με τον κόσμο, αποτελώντας μία από τις λίγες αεροπορικές εταιρείες που δεν σταμάτησε τις
πτήσεις από και προς την Ελλάδα καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της, «ακόμη και την περίοδο
της αυστηρής καραντίνας τον
Μάρτιο, όταν η πλειονότητα
των αεροπορικών εταιρειών
είχε αναγκαστεί να καθηλώσει
τα αεροσκάφη της, η SWISS
συνέχισε να εκτελεί δρομολόγια από και προς την Ελλάδα,
προσφέροντας δύο πτήσεις από
τη Ζυρίχη και μία πτήση από τη
Γενεύη κάθε εβδομάδα».
Με την επιστροφή στη νέα κανονικότητα, η SWISS προσφέρει
πλέον 24 εβδομαδιαίες πτήσεις
από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και ακόμη 10
τουριστικούς προορισμούς, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει το
πτητικό της πρόγραμμα και να εξυπηρετήσει ακόμη καλύτερα
τόσο τους επιβάτες αναψυχής, όσο και τους business ταξιδιώτες.
Με 18 εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς την Αθήνα, 6 εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη και 34 πτήσεις
την εβδομάδα με αναχώρηση από τη Ζυρίχη και τη Γενεύη για 10
δημοφιλείς προορισμούς, όπως οι Μύκονος, Σαντορίνη, Χανιά,
Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος,Καλαμάτα, Σάμος και
Κως, η Ελλάδα συνδέεται και πάλι με τον κόσμο.
«Η παγκόσμια αεροπορία ήρθε αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις
τους πρώτους έξι μήνες του έτους, χωρίς η SWISS να αποτελεί
εξαίρεση. Από την πρώτη στιγμή λάβαμε όλα τα απαραίτητα

μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των
επιβατών μας. Έχουμε αποδεχθεί την νέα κατάσταση και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε
να βελτιώσουμε περαιτέρω την
θετική μας πορεία», δήλωσε
ο Κωνσταντίνος Τζεβελέκος,
General Manager Sales του
Ομίλου Lufthansa σε Ελλάδα
και Κύπρο
Στο πλαίσιο της πανδημίας του
κορονοϊού και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιβατών
για ευελιξία στον σχεδιασμό
των ταξιδιών τους, η SWISS
αποφάσισε να αλλάξει τη δομή
των ναύλων της μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προσφέροντας τη
δυνατότητα στους επιβάτες να κάνουν αλλαγή της ημερομηνίας
ή/και του προορισμού, χωρίς χρεώσεις. Ο νέος κανονισμός ισχύει
παγκόσμια για όλες τις νέες κρατήσεις εισιτηρίων σε δρομολόγια
μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, η SWISS
ανακοίνωσε πρόσφατα περιορισμούς στις εξαιρέσεις από την
υποχρέωση χρήσης μάσκας στις πτήσεις της, προκειμένου να
εξασφαλίσει ακόμη καλύτερη προστασία για τους επιβάτες. Από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020, εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης
μάσκας εν πτήσει για ιατρικούς λόγους θα επιτρέπεται μόνο σε
επιβάτες που προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό, στο ειδικό
έντυπο που θα παρέχει η εταιρεία, μαζί με αρνητικό τεστ κορονοϊού.

Ούζο, φέτα και άλλα ελληνικά προϊόντα, θα προστατεύονται
με ονομασία προέλευσης στη συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Κίνας
Η ΕΕ και η Κίνα υπέγραψαν διμερή συμφωνία προστασίας 100 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα και 100 κινεζικών
γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον σφετερισμό και τις απομιμήσεις. Η συμφωνία αυτή, που αρχικά συνήφθη
τον Νοέμβριο του 2019, αναμένεται να αποφέρει αμοιβαία εμπορικά οφέλη, καθώς και να βοηθήσει τους καταναλωτές των δύο
μερών να ανακαλύψουν εγγυημένα και ποιοτικά προϊόντα. Αντικατοπτρίζει τη βούληση της ΕΕ και της Κίνας να υλοποιήσουν τη
δέσμευση που είχαν αναλάβει σε προηγούμενες συνόδους κορυφής ΕΕ-Κίνας και να τηρήσουν τους διεθνείς κανόνες ως βάση
για τις εμπορικές σχέσεις.
Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, δήλωσε σχετικά: «Είμαι υπερήφανος που κάναμε
ακόμη ένα βήμα προς την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε
στενά με τους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους μας, όπως η Κίνα. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη φημίζονται
για την ποιότητα και την ποικιλομορφία τους. Είναι σημαντικό να προστατεύονται σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να
διασφαλίζεται η γνησιότητά τους και να διαφυλάσσεται η φήμη τους. Η παρούσα συμφωνία θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού
του στόχου ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την εμπορική μας σχέση και θα παράσχει οφέλη για τον αγροδιατροφικό τομέα μας και
τους καταναλωτές και των δύο μερών.»
Η κινεζική αγορά έχει υψηλό δυναμικό ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά. Το 2019, η Κίνα αποτελούσε τον τρίτο
σημαντικότερο προορισμό για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, με ποσό που ανήλθε σε 14,5 δισ. €.
Είναι επίσης ο δεύτερος σημαντικότερος προορισμός για τις εξαγωγές ενωσιακών προϊόντων που φέρουν προστατευόμενη
γεωγραφική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των οίνων, των αγροαδιατροφικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, και
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9 % σε αξία.
Επιπλέον, χάρη στην εν λόγω συμφωνία οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορέσουν να ανακαλύψουν γνήσια ιδιότυπα προϊόντα
της Κίνας.
Ο κατάλογος της ΕΕ με τις γεωγραφικές ενδείξεις που θα προστατευτούν στην Κίνα περιλαμβάνει εμβληματικά προϊόντα, όπως
Cava, Champagne, Φέτα, Irish whiskey, Münchener Bier, Ούζο, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma και Queso Manchego.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Α.Π. 200522 / 09.09.2020
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις
29.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30
πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος,
αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική
δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση και την ανακύκλωση(κενών) μελανοδοχείων, Σαν ελάχιστο
όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το
ποσό των δεκαπέντε λεπτών (0.15) €
για κάθε τεμάχιο άδειου τόνερ/drum και
εφόσον δεν βρεθεί ανάδοχος, ο οποίος
θα μπορέσει να προσφέρει το παραπάνω
συνολικό ποσό, θα κηρυχθεί ανάδοχος
η εταιρεία που θα προσφέρει μελάνια,
τόνερ και γραφική ύλη ισόποσης αξίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό
ίσο με το 2% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι : 3.000 toner
Χ 0,15 € = 450 € και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.
Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να
κατατεθεί και από τον εγγυητή (ελάχιστη
τιμή της εγγυητικής επιστολής ορίζεται
στο ποσό των 50€). (άρθρο 3 των όρων
της Διακήρυξης).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρια
(3) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία
υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο
6 των όρων της Διακήρυξης).
Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής, επιχειρήσεις που διαθέτουν
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή όμορων Διοικήσεων και Άδεια προσωρινής
αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης ή/
και αξιοποίησης ή/και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Τέλος θα πρέπει
να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 3
των όρων της διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του
Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, email:
t.enallaktikis.diax.apovliton@athens.gr,
τηλ.: 210-3402476, 210-3402485 , κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον
πλειοδοτούντα.
Αθήνα, 08.09.2020
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Με την υπ’αριθμ. 2554Β’/11.09.2020
‘Εκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητρίας του Εφετείου Δωδεκανήσου
διορισμένης στο Πρωτοδικείο Κω, Πολυξένης Τσολιάκου, επιδόθηκε στην κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τον Χαράλαμπο Μωραΐτη του Νικολάου, πρώην
κάτοικο Πάτμου Δωδεκανήσου και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
εκ του υπ’αριθμ. 199/2011 πρώτου (Α’)
απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ.
4/2005 Αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Κω, η οποία κατέστη τελεσίδικη δυνάμει της υπ’αριθμ. 191/2010
αποφάσεως του Εφετείου Δωδεκανήσου, μετά της παρά πόδας αυτής από
07.09.2020 επιταγής προς απόδοση της
ελεύθερης και ακώλυτης χρήσης, νομής
και κατοχής στον επισπεύδοντα Νικολά
Σιλοβί του Ισιντόρ (Nicolas Silovy του
Isidor), κάτοικο Γαλλίας, 231 Αvenue
du Partage des Eaux, 84800 L'isle sur
la Sorgue, France, ενός αγροτεμαχίου,
άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση ‘ΛΕΥΚΕΣ’ της κτηματικής

περιφερείας του Οικισμού Κάμπου, εκτάσεως 6.197,64 τ.μ. , μετά της επ’αυτού
παλαιάς πέτρινης ισόγειας οικίας επιφανείας 56,16 τ.μ., το οποίο αναλυτικά
περιγράφεται στις ανωτέρω δικαστικές
αποφάσεις και επιταγή προς απόδοση
και περιήλθε στον επισπεύδοντα δυνάμει
του υπ’αριθμ. 8.428/31.12.1999 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ρόδου
Χρυσάνθης Μητσού, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Πάτμου στον Τόμο
107 με α.α. 8311.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την
ανωτέρω επιταγή, ο επισπεύδων Νικολά Σιλοβί του Ισιντόρ (Nicolas Silovy
του Isidor), θα προβεί στην αποβολή
του καθ’ού Χαράλαμπου Μωραΐτη του
Νικολάου και παντός τρίτου έλκοντος
δικαιώματα εξ αυτού και θα εγκατασταθεί σε αυτό.
Πληρεξούσια και αντίκλητος του επισπεύδοντος ορίσθηκε στην Αθήνα η πληρεξουσία δικηγόρος του επισπεύδοντος,
Αικατερίνη Παΐδα του Μιχαήλ (ΑΜ ΔΣΑ
13824), κάτοικος Αθηνών, Λ. Κηφισίας
αρ. 40 και στην Πάτμο ο δικηγόρος Πάτμου, Εμμανουήλ Γκαβαϊσές [ΑΜ ΔΣΚ
76] κάτοικος Σκάλας Πάτμου.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΪΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10/2020
Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό
Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια
και έκδοση διατακτικών συνολικής αξίας έως τρακοσίων ενενήντα χιλιάδων
ευρώ (390.000,00€). Η ισχύς των διατακτικών θα είναι κατ’ ελάχιστον για ένα
(1) έτος και το εκτιμώμενο πλήθος τους
ανέρχεται σε περίπου 25.000 τεμάχια,
εκάστης αξίας του 1€, 2€, .. 10€ και 20€.
Ο τελικός αριθμός των διατακτικών, το
ποσό καθώς και τα αναγραφόμενα σε
αυτές, θα καθοριστεί από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.
κατά την κατακύρωση, σε συνεργασία
με τον ανάδοχο.
Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 390.000,00€.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της μεγαλύτερης προσφερόμενης έκπτωσης
επί του προϋπολογισθέντος ποσού των
390.000,00€.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει
στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη
μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση,
όπως θα προκύπτει από την υποβολή
της στο ΕΣΗΔΗΣ και τη συνημμένη οικονομική του προσφορά.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα
14.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr
Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr
και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας
αρχής www.osy.gr
Πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες του διαγωνισμού: τηλ.
2 1 0 4 2 7 0 6 9 3 , 2 1 0 4 2 7 0 7 2 2 κα ι
e-mail: dieuthpromitheion@ethel.gr,
tmefodiasmou1@ethel.gr.
Στέφανος Αγιάσογλου
Διευθύνων Σύμβουλος
Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας
Αικατερίνη Πουραΐμη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Εννέα ( 9 ) του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:30 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος
της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK» (ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ), η
οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, ενεργούσας
εν προκειμένω, 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 σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020
Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου,
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 ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο,
Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 ,
VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4
και αριθμό μητρώου 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, διά της υπ αριθμ.
3287Γ/9-9-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό
της κ. Μαργαρίτας Σιγάλα του Μιχαήλ
και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Περγάμου αρ.20 , με
Α.Φ.Μ.:068363988 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου
πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ.
4238 / 2011 Απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας), δια της οποίας το άνω Δικαστήριο
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης και
προς ην η επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο
παράβολο για την περίπτωση άσκησης
ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των
(250) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση
αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη
να καταβάλλει στην ενάγουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA
BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται
νόμιμα, το ποσό των (134.700,38) ευρώ,
νομιμοτόκως από τις 19-9-2006 και με
ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και
μέχρι την πλήρη εξόφληση. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
εις βάρος της εναγομένης τη δικαστική
δαπάνη της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο ποσό των (5.300) ευρώ, μετά
της παρά πόδας και 1-9-2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’ επιταγής προς
πληρωμή και δια της οποίας επιταγής
ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ αυτή (προς ην η επίδοση),
να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα
στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΛΦΑ 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,
η οποία ενεργεί εν προκειμένω, 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 σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020
Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου,
ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως
εντολοδόχος και ειδική πληρεξούσια,
αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
“GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο,
Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 ,
VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4
και αριθμό μητρώου 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για επιδικασθέν κεφάλαιο (134.700,38) ευρώ νομιμοτόκως
από την 19/9/2006 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρις ολοσχερούς
εξοφλήσεως, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 5.300 ευρώ , γ) για έξοδα
έκδοσης παρόντος αντιγράφου ποσό 2
ευρώ, δ) για σύνταξη της επιταγής ποσό 10 ευρώ και ε) για δαπάνη επίδοσης
της επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά
το ποσό των (140.052,38) ευρώ και το
συνολικό αυτό ποσό έντοκα, νόμιμα ,
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση άλλως θα
εκτελεστεί αναγκαστικά οπότε θα προστεθούν 30 ευρώ για την εντολή προς
εκτέλεση. Παράλληλα γνωστοποιείται εις
την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα ότι η
εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία
“GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ
ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο,
Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 ,
VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4
και αριθμό μητρώου 657099 δυνάμει της
από 30.04.2020 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 ,
κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ 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 κατόπιν μεταβίβασης σε
αυτήν, μεταξύ άλλων και της επιδικασθείσας με την ως άνω διαταγή πληρωμής
απαιτήσεως, στα πλαίσια τιτλοποίησης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό
με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000. Επίσης
συγκοινοποιήθηκαν ακριβή επικυρωμένα
φωτοτυπικά αντίγραφα, κατ’ άρθρο 925
ΚΠολΔ : 1) 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, 2) Του υπ’
αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξούσιου του Συμβολαιογράφου Αθηνών
Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, 3) Της από 30
Απριλίου 2020 Σύμβασης 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) Του αποσπάσματος 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 αύξον αριθμό καταχώρησης 115839 στη σελίδα 4441. Για να λά-

βει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣΑΓΩΓΗΣ
Με την υπ’ αριθμό 5867 Γ’/11.9.2020
έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Ευβοίας Κλεονίκης Αραμπατζιδάκη, επιδόθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας κατόπιν παραγγελίας μου ακριβές αντίγραφο της από 19ης Νοεμβρίου 2019
αγωγής (αριθμός κατάθεσης 439/ΓαΜΔ
/22.11.2019) και της συγκοινοποιούμενης
από 20ης Μαΐου 2020 κλήσης (αριθμός
κατάθεσης 146/ΓαΜΔ /22.5.2020) που
απευθύνονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Θήβας του Χρήστου Καρδαρά του Θεοδώρου και της Αγγελικής,
κατοίκου της Θήβας (οδός Καραϊσκάκη
αρ.15), με Α.Φ.Μ. 067140851 κατά της
Μαρτσέλα Καρδαρά, το γένος Γκριγκόρε και Έλενα Ρούσου, πρώην κατοίκου
του Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας (256
Uxbridge Road, Pinner, HA5 4HS και
εξ επαγγέλματος EVAQ8 Company, 5
Vision Indystrial Park, Kendal Avenue,
W3 0AF, με Α.Φ.Μ. 155242923 και ήδη
αγνώστου διαμονής, προς γνώση του
και για τις συνέπειες, με την οποία ζητεί
να κηρυχτεί η λύση του πολιτικού γάμου που τελέστηκε μεταξύ τους την 14η
Μαρτίου 2012 στην πόλη Στρασένι της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, και καλεί
αυτήν να παραστεί στην συζήτηση της
αγωγής και της κλήσης την 19η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00
π.μ. στο κατάστημα του Μονομελούς
Πρωτοδικείου της Θήβας.
Θήβα, 11η Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Λευτέρης Κτιστάκις
Δικηγόρος Θήβας
Τηλ. 2262.022424
Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου
Αθηνών Δημητρίου Λυμπερόπουλου,
επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ του Ερνέστου Γρηγορίου, Α.Φ.Μ.
033387685, πρώην κάτοικο Αχαρνών
(Ολυμπίων 7 Θρακομακεδόνες) και ήδη
αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο αγωγής του Γεώργιου ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Αντιγόνης 9 – Αγίων Αναργύρων Καματερού), Α.Φ.Μ. 015146323,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών ΓΑΚ 61086/2020 ΕΑΚ 1147/2020)
κατά της ως άνω εναγόμενης με αίτημα,
βάσει του από 21-8-2018 μισθωτηρίου
(αριθμός δήλωσης Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων – taxis:
20485502/17-9-2018), να υποχρεωθεί
να καταβάλλει η εναγόμενη συνολικά
13.694,00 €, με την παρά πόδας αυτής
πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 09.00
(πινάκιο 101 Τ2/10 – κτίριο 11 αίθουσα
5), καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί
στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου
και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 7906β’/119-2020 έκθεσή μου επίδοσης.
Αθήνα, 11/9/2020
Αικατερίνη Λαβράνου
Δικαστική επιμελήτρια
Εφετείου Αθηνών
Χαριλάου Τρικούπη 56 – Αθήνα
– τηλ. 2103847282
Α.Φ.Μ. 030941806 –
Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι
Σύμφωνα με την 4.403Δ’/9.9.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η τραπε-

ζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα
EUROBANK AE», (ΑΦΜ. 996866969),
εδρεύουσα στην Αθήνα [Όθωνος,αρ..
8] νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσε
νόμιμα ως καθολική διάδοχος της Τράπεζα Eurobank Ergasias AE προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για
τον Εμμανουήλ Σουριαδάκη του Γεωργίου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο
Βριλλησίων, οδός Ορεστιάδος, αρ. 3β
και πρώην κάτοικο Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, οδός Γενισεχίρ Μαχαλεσσί Σεφικα Σοκάκ Ντουμανκαγιά Φλεξ
Νταϊρέ 137 Β Μπλόκ Πεντίκ (Yenisehir
Mahalessi Sefika Sokak Dumankaya
Flex Daire 137 B Blok Pentik με ΑΦΜ.
030143612, όπως προκύπτει από την
με αριθμό 42569666-4-5-3237-2018-Ε.
35096/107255/10.10.2019 πράξη επιστροφής εγγράφου ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΟΤΟ
από το Γραφείο Επιδόσεων εγγράφων
για Ιδιωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό
αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο
εκτελεστό της με αριθμό της με αριθμό
10.882/07.05.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζόντιων ιδιοκτησιών
της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου του Γερασίμου, συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου την
14.05.2019, στον τόμο 542 και με αριθμό
175, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη και
από 29.11.2019 επιταγή προς εκούσια
συμμόρφωση με την οποία επιτάσσεται
να παραδώσει, αυτός ή κάθε τρίτος που
έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει για
λογαριασμό του τη νομή και κατοχή των
κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι: Από
μία πολυώροφη οικοδομή κειμένη στην
περιφέρεια του Δήμου Παλ. Φαλήρου,
της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Τομέα
της Περιφέρειας Αττικής, στο υπ’ αριθμ.
113 Ο.Τ. και συγκεκριμένα τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν
αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας η
οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο στο Π. Φάληρο, στη
διασταύρωση των οδών Θησέως, αρ.
8 (πρώην 10) και Μουσών, εκτάσεως
κατά τον τίτλο κτήσεως 837,30 τ.μ., και
συγκεκριμένα: 1) τη με αριθμ. δύο (2)
οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του
πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου που
αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα,
τρεις (3) κοιτώνες, διαδρόμους, δύο (2)
λουτρά, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη
και τον ακάλυπτο χώρο. Έχει επιφάνεια
135 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 57,5ο/οο
εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’
αριθμ. 113/1α(Π1-Ε2) ιδιοκτησία του
Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 2) τη με
αριθ. ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του 5ου μετά το ισόγειο ορόφου
που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, δύο (2) κοιτώνες, διάδρομο, λουτρό, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη
και τον ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια
100 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 42,5ο/οο
εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’
αριθμ. 113/1α (Π1-Ε1) ιδιοκτησία του
Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 3) τη με
αριθ. 3 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που
έχει επιφάνεια 11 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3ο/οο και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ.
κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ3) ιδιοκτησία , 4) τη με αριθ. τέσσερα (4) οριζόντια
ιδιοκτησία – χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια
12τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3,25 ο/οο,
και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ4) ιδιοκτησία, 5)
τη με αριθ. 5 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου
που έχει επιφάνεια 14,50 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4ο/οο εξ αδιαιρέτου και
αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ5) ιδιοκτησία και 6) τη
με αριθ. 6 οριζόντια ιδιοκτησία- χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου
που έχει επιφάνεια 15,50τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και
αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου
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113/1α(Π1-ΥΧ6) ιδιοκτησία, άλλως θα
εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια βιαίας
αποβολής και εγκατάστασης.
Αθήνα, 10-9-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΜΚΡ/9 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη
στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 964,93 ευρώ.
Αθήνα, 3-9-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστάσιος Ρουμελιώτης

Με την υπ’ αριθ. 11108 Δ/15-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη
παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»,
που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου
Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134,
135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιά για την Καλλιόπη
Αβεροπούλου του Αθανασίου, πρώην
κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Ήβης Αθανασιάδου, και ήδη αγνώστου διαμονής η
από 25-4-2020 με γακ 2926/2020 και με
εακ 140/2020 αγωγή της, με την οποία
καλείται να παραστεί στην συζήτηση
της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 13-5-2021 (διαδικασία
μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/4 ώρα
10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη
αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 1.000 ευρώ.
Αθήνα, 3-9-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστάσιος Ρουμελιώτης

Με την υπ’ αριθ. 11410 Δ/28-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη
παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»,
που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου
Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135
Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Δέσποινα Κυριακοπούλου του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Βούλας, οδός Ίκαρου αρ. 7 και ήδη
αγνώστου διαμονής η από 10-5-2019 με
γακ 6256/2019 και με εακ 204/2019 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί
στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Πειραιά την 10-12-2020
(διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα
ΜΚΡ/18 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη
στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 474,01 ευρώ.
Αθήνα, 3-9-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστάσιος Ρουμελιώτης

Με την υπ’ αριθ. 11109 Δ/15-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη
παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»,
που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου
Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134,
135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιά για τον Αριστείδη
Καβάγια, πρώην κατοίκου Αιγάλεω, οδός
Κωνσταντινουπόλεως αρ. 47 και ήδη
αγνώστου διαμονής η από 29-4-2020
με γακ 2930/2020 και με εακ 143/2020
αγωγή της, με την οποία καλείται να
παραστεί στην συζήτηση της αγωγής
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την
13-5-2021 (διαδικασία μικροδιαφορών)
με έκθεμα ΜΚΡ/7 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα, με
την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού
574,44 ευρώ.
Αθήνα, 3-9-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστάσιος Ρουμελιώτης
Με την υπ’ αριθ. 11411 Δ/28-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη
παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»,
που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου
Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135
Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Γεώργιο Δεσύλλα
του Αλέξανδρου, πρώην κατοίκου Βούλας, οδός Αιόλου αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 30-3-2019 με γακ
3809/2019 και με εακ 103/2019 αγωγή
της, με την οποία καλείται να παραστεί
στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Πειραιά την 12-11-2020
(διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα

Με την υπ’ αριθ. 11412 Δ/28-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη
παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»,
που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου
Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134,
135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιά για την Ευτυχία
Μητρογιάννη του Σπυρίδωνα, πρώην
κατοίκου Καλλιθέας, οδός Θησέως αρ.
193 και ήδη αγνώστου διαμονής η από
1-4-2019 με γακ 3929/2019 και με εακ
107/2019 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της
αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 26-11-2020 (διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/6 ώρα 10:00
π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα,
με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού
648,63 ευρώ.
Αθήνα, 3-9-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστάσιος Ρουμελιώτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 9.601 Β / 14.09.2020
έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για τον αγνώστου διαμονής Freddy (Φρέντι) Rranxi (Ράντζι) του Shyqyri Rranxi
(Σουκουρί Ράντζι) και της Lytfije Rranxi
(Λούτφιε Ράντζι), την από 11.09.2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με
εντολή της ΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΓΓΡΗ του Αντωνίου και της Αρετής η οποία καλεί τον
ανωτέρω για την από κοινού λύση του
υπ' αριθμόν 8892/30-08-2019 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς
Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση
που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην
παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί
στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα
με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7
του Ν. 4356/2015.
Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ

Το FAX της εφημερίδας είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716
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Έρχεται το ελαστικό
ωράριο από 35 έως 45
ώρες την εβδομάδα
Μεταρρυθμίσεις τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στο ασφαλιστικό εξήγγειλε
ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη
δίνοντας μάλιστα και το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών το οποίο είναι εμφανώς
«σφικτό» καθώς οι μεταρρυθμίσεις
συνδέονται με την πρόταση που πρέπει
να κατατεθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Τον επόμενο μήνα θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση πρόταση νόμου για τα εργασιακά, με στόχο να καταργηθούν «παρωχημένες ρυθμίσεις του περασμένου
αιώνα». Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έκανε
λόγο για μεγαλύτερη ευελιξία στην
κατανομή του χρόνου εργασίας, εφόσον
το επιθυμούν όπως είπε οι εργαζόμενοι
και χωρίς αυτό να σημαίνει κατάργηση
του 8ώρου.
Οι αλλαγές στα εργασιακά που βασίζονται στις προτάσεις της επιτροπής
Πισσαρίδη θα προβλέπουν ευελιξία
στη χρήση των υπερωριών, το ψηφιακό
ωράριο, τη θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας
εργασίας, ηλεκτρονική ψηφοφορία των
συνδικαλιστών για τη λήψη αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή
απεργίας και εφαρμογή του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ προκειμένου να προβλέπεται
σε πραγματικό χρόνο η προσαρμογή
του χρόνου εργασίας στις ανάγκες του
εργαζομένου και της επιχείρησης.
Όπως έχει επισημάνει στην έκθεσή της
η επιτροπή Πισσαρίδη η ευελιξία στη
χρήση υπερωριών είναι σημαντική για
την οικονομική δραστηριότητα και ότι το
κόστος των υπερωριών είναι «απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί με εκείνο στα
υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε.»
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που μελετώνται ο χρόνος εργασίας θα μπορεί
να διευθετηθεί μεταξύ 35 και 45 ωρών
εβδομαδιαίως κατόπιν συμφωνίας
εργαζόμενου και εργοδότη σε επίπεδο
επιχείρησης. Οι επιπλέον ώρες δε θα
χρεώνονται ως υπερωρίες αλλά θα
«επιστρέφονται» στον εργαζόμενο ως
ρεπό ή ημέρες άδειας. Σύμφωνα με
πληροφορίες το πλαφόν των υπερωριών
θα αυξηθεί σε όλους τους κλάδους στις
120 ώρες το εξάμηνο από 98 που ισχύει
σήμερα (στη Βιομηχανία). Πρόσφατα ο
ισχυρός κλάδος μετάλλου της Γερμανίας
εισηγήθηκε ανάλογη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας με εβδομάδα 27 ωρών.

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων
για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Σ

ήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020, ενώ η
υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και
ώρα 14:00.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Φορολογικός
«Γολγοθάς» 6,7 δισ. ευρώ

ΟΑΕΔ:

Σύμφωνα με την
σχετική ανακοίνωση, η υποβολή
αιτήσεων γ ίνεται ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης
του Δημοσίου gov.
gr με τους κωδικούς TAXISnet
σ την η λε κτρονική διεύθυνση:
h t t p s : // w w w.
gov.gr/ipiresies/
ergasia-kaiasphalise/anergia/
eidiko-epokhikoboethema-oaed
Συγκεκριμένα η
διαδρομή θα είναι:
gov.gr • Εργασία
και ασφάλιση •
Ανεργία • Ειδικό
εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ.
Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από
508,20 ευρώ έως 1.016,40 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ
στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ
που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού,
αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη,
μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών,
γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία
κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και
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επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη,
το επάγγελμα του
ταξιθέτου θεάτρου
- κινηματογράφου,
του χορευτή - μέλους των οικείων
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων, καθώς
και του τεχνικού
απα σ χολούμ ενου σε ζωντανές
οπτικοακουστικές
εκδηλώσεις - μέλους των οικείων
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων.
Δικαιούχοι είναι
επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2020,
που κατά το έτος 2019 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω
επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του
βοηθήματος έτους 2020, εφόσον το ποσό της σύνταξης που
λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το
ποσό των 495,75 €.
Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της
σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου
να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2020
και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού
λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/eidiko-epochikoboethema.

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

Παρά τις συνεχείς και πολλαπλές διευκολύνσεις που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση
με αναβολή των πληρωμών των φορολογικών υποχρεώσεων οι τελευταίοι 4 μήνες
του 2020, αλλά και οι δύο πρώτοι του 2021
είναι φορτωμένοι με φόρους που αγγίζουν
περίπου τα 7 δισ. ευρώ.
O φορολογικός «Γολγοθάς» του τελευταίου
4μήνου της χρονιάς των φορολογουμένων,
ιδιωτών και επιχειρήσεων, άρχισε μόλις πριν
από λίγες ημέρες με την ολοκλήρωση της
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των
φυσικών προσώπων και τη βεβαίωση από το
Δημόσιο 4,0 δισ. ευρώ που θα καταβληθούν
σε 2+6 δόσεις. Oι δυο καταβλήθηκαν μαζί
μέχρι 31 Aυγούστου και απομένουν οι υπόλοιπες 6 μηνιαίες από το Σεπτέμβριο μέχρι
και τον Φεβρουάριο του 2021, συνολικού
ύψους 3,0 δισ.
Aπό τη μέχρι στιγμής εκκαθάριση των
φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος
προκύπτουν: Kαταρχάς, ελάχιστοι νέοι φορολογούμενοι προστέθηκαν στα μητρώα
της AAΔE, καθώς φορολογικές δηλώσεις
E1 υπέβαλαν 6.375.417 νοικοκυριά, δηλαδή μόλις 15.000 περισσότερα από πέρυσι
(6.360.559 δηλώσεις το 2019). Έχουν ήδη
εκδοθεί συνολικά 8.808.053 ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς εκδίδεται
διαφορετικό εκκαθαριστικό για το σύζυγο
και τη σύζυγο. Oι 3.215.310 φορολογούμενοι
(1 στους 3 σχεδόν) έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά και καλούνται να πληρώσουν
πρόσθετους φόρους 3,494 δισ. ευρώ συνολικά ή 1.087 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας
για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα
στην προηγούμενη χρονιά. Συγκριτικά με
το 2019 οι υπόχρεοι σε καταβολή πρόσθετου
φόρου αυξήθηκαν κατά 116.358. Ωστόσο
αναλογεί λιγότερος φόρος στον καθέναν 70
ευρώ, καθώς πέρυσι 3.098.952 εκκαθαριστικά είχαν βγει χρεωστικά και καλούνταν
να πληρώσουν συνολικά πρόσθετο φόρο
3,584 δισ. ευρώ ή 1.157 ευρώ κατά μέσο όρο
ο καθένας τους
Eπίσης, φέτος είναι τα πιστωτικά εκκαθαριστικά είναι σχεδόν 100.000 περισσότερα. Συνολικά 1.081.234 φορολογούμενοι
(12,28% ή 1 στις 8 δηλώσεις) δικαιούνται
επιστροφή φόρου, ενώ πέρυσι είχαν ανέλθει
σε 981.381. Λαμβάνουν όμως μικρότερα
ποσά επιστροφής, 35 ευρώ λιγότερα κατά
μέσο όρο, καθώς αναλογούν 343 ευρώ στον
καθέναν φέτος έναντι 378 ευρώ πέρυσι.

