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Χρυσοχοΐδης στον Guardian:
Η Λέσβος θα έχει αδειάσει
από μετανάστες
μέχρι το Πάσχα
Τη δέσμευση ότι η Λέσβος θα
έχει αδειάσει από πρόσφυγες
μέχρι το Πάσχα του 2021 έδωσε
στον Guardian ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης. «Θα φύγουν όλοι. Από τους
περίπου 12.000 που βρίσκονται στο νησί τώρα,
προβλέπω ότι 6.000 θα έχουν μεταφερθεί στην
ηπειρωτική χώρα μέχρι τα Χριστούγεννα και οι
υπόλοιποι μέχρι το Πάσχα» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην βρετανική εφημερίδα. «Οι κάτοικοι
του νησιού έχουν περάσει πολλά. Υπήρξαν πολύ
υπομονετικοί» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τον ίδιο περίπου το
70% των αιτούντων άσυλο στη Λέσβο ήταν
Άφγανοι και σε αυτούς θα δοθούν έγγραφα για
να φύγουν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολίασε
και την κίνηση της Γερμανίας να υποδεχθεί
1.553 άτομα από 408 οικογένειες το καθεστώς
προστασίας των οποίων έχει αναγνωριστεί από
τις ελληνικές αρχές λέγοντας ότι πρόκειται για
«μια γενναιόδωρη και πολύ γεννναία κίνηση».

«Ιανός»: Θυελλώδεις
άνεμοι και καταιγίδες
Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του
καιρού από σήμερα, με
πιθανότητα ακόμη και για έντονα
φαινόμενα κατά τόπους.Η πρώτη
φθινοπωρινή μεταβολή του
καιρού πλησιάζει, την ίδια ώρα που οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν το ενδεχόμενο σχηματισμού ενός Μεσογειακού κυκλώνα στη χώρα.
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.
gr, καθώς και με διαθέσιμα προγνωστικά
μοντέλα άλλων φορέων, η ατμοσφαιρική διαταραχή στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου
αναμένεται βαθμιαία να ενισχυθεί σημαντικά,
δημιουργώντας την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ η οποία
θα επηρεάσει τη χώρα μας από σήμερα.
Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι
οι έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στο Ιόνιο
και τα νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, οι
καταιγίδες κατά τόπους και οι πολύ θυελλώδεις
άνεμοι, ιδιαίτερα σε θαλάσσια τμήματα, όπου
ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα θύελλας.
Δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές, ότι η κακοκαιρία «ΙΑΝΟΣ» θα αποκτήσει τροπικά χαρακτηριστικά και αν θα πληροί τις προϋποθέσεις
ώστε να χαρακτηριστεί Μεσογειακός Κυκλώνας (διεθνώς γνωστά βαρομετρικά χαμηλά
ως medicanes από την ένωση των λέξεων
Mediterranean και hurricanes), κάτι ωστόσο
που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Μάσκα παντού

Ν. Δένδιας

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της
καθιερωμένης ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, ανακοίνωσε το
νέο «πακέτο» μέτρων για την Αττική, έπειτα
από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων και τα αυξημένα κρούσματα στο
Λεκανοπέδιο.
σελ. 2

Alpha Bank

Υπόδειγμα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου,
του δικαίου της θάλασσας και της αρχής σεβασμού της καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών,
χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας, τη συμφωνία Ελλάδος- Αιγύπτου.
➞ σελ. 3

➞

Η Alpha Bank Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στο
πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς Στρατηγικού της Σχεδίου, που ανακοινώθηκε την
19.11.2019, εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου το σχέδιο πράξης
διάσπασης δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση
νέας εταιρείας.
σελ. 8
➞

ΟΟΣΑ:

Κατάρρευση του παγκόσμιου
ΑΕΠ κατά 4,5% το 2020
Μ

πορεί η παγκόσμια οικονομία
να παρουσίασε καλύτερες
του αναμενόμενου επιδόσεις, εξακολουθεί ωστόσο να οδεύει
προς μια άνευ προηγουμένου μείωση της παραγωγής, προειδοποίησε
σήμερα ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Στο τελευταίο οικονομικό outlook
που δίνει στη δημοσιότητα, ο ΟΟΣΑ
αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 4,5% φέτος,
αναθεωρώντας ανοδικά την εκτίμηση
που έκανε τον περασμένο Ιούνιο για
συρρίκνωση κατά 6% του παγκόσμιου
ΑΕΠ.
«Η πτώση του παγκόσμιου ΑΕΠ το
20202 θα είναι μικρότερη του αναμενόμενου, εξακολουθεί ωστόσο να είναι
πρωτοφανής στα πρόσφατα ιστορικά
χρονικά», αναφέρει ο Οργανισμός.
Για το 2021, ο ΟΟΣΑ προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη κατά 5%, ωστόσο,
επισημαίνει ότι οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως οι βιομηχανίες ταξιδίων
και τουρισμού, δεν έχουν ανακάμψει
πλήρως από τα αυστηρά μέτρα του
lockdown που επιβλήθηκαν νωρίτερα
φέτος. Πολλές χώρες είναι αντιμέτωπες με νέα αύξηση κρουσμάτων, με
αποτέλεσμα οι αρχές να οδηγούνται
στην ανάγκη λήψης νέων μέτρων τις
επόμενες εβδομάδες για να συγκρατήσουν το νέο κύμα κορωνοϊού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νέες

πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.
«Η παραγωγή αυξήθηκε γρήγορα
μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και το εκ νέου άνοιγμα
των επιχειρήσεων, ωστόσο ο ρυθμός
της παγκόσμιας ανάκαμψης έχασε
μέρος της δυναμικής του κατά τη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού»,
αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
Ο ΟΟΣΑ με έδρα το Παρίσι που είναι
ένα μη κυβερνητικό σώμα με στόχο

την ώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας, προειδοποίησε επίσης για
σημαντικές διαφορές στις διάφορες
χώρες.
Κίνα, ΗΠΑ και ευρωζώνη αναμένεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του
Ιουνίου. Αντιθέτως, οι προοπτικές
για την ανάπτυξη σε Ινδία, Μεξικό
και Νότια Αφρική έχουν επιδεινωθεί.
Η Κίνα αναμένεται να σημειώσει

ανάπτυξη κατά 1,8% το 2020. Είναι η
μόνη χώρα μεταξύ των κρατών του
ΟΟΣΑ που εκτιμάται ότι θα σημειώσει
ανάπτυξη. Αντιθέτως, η αμερικανική
οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί
κατά 3,8% και η οικονομία της ευρωζώνης κατά 7,9%. Η εικόνα είναι ακόμα
χειρότερη για Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Αφρική και Μεξικό. Ολες
τους προβλέπεται ότι θα σημειώσουν
συρρίκνωση ρεκόρ άνω του 10%.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Τα Μπαρμπέιντος
καταργούν
τη βασίλισσα Ελισάβετ
από επικεφαλής
του κράτους
Το αποικιακό τους παρελθόν εγκαταλείπουν τα Μπαρμπέιντος, που ανακοίνωσαν ότι θέλουν να καταργήσουν τη
βασίλισσα Ελισάβετ από επικεφαλής
κράτους και να γίνουν Δημοκρατία.
Το ανατολικότερο νησί της Καραϊβικής,
πρώην βρετανική αποικία, κέρδισε
την ανεξαρτησία του το 1966. Ωστόσο, διατήρησε επίσημο δεσμό με τη
βρετανική μοναρχία, στο πρότυπο και
άλλων χωρών που αποτέλεσαν τμήμα
της βρετανικής αυτοκρατορίας.
«Ήρθε η ώρα για να αφήσουμε πλήρως
πίσω μας το αποικιακό παρελθόν
μας», δήλωσε η γενική κυβερνήτης
των Μπαρμπέιντος Σάντρα Μέισον,
μιλώντας εκ μέρους της πρωθυπουργού
Μία Μότλεϊ. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι
πολίτες θέλουν έναν επικεφαλής κράτους από τα Μπαρμπέιντος, κάτι που
αποτελεί «απόλυτη έκφραση της πεποίθησής μας για το ποιοι είμαστε και για
το τι είμαστε ικανοί να επιτύχουμε».

Κορωνοϊός:
Δημοσκόπηση
αποκαλύπτει
πώς νιώθουμε μετά την
έναρξη της πανδημίας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τον σοβαρό αντίκτυπο της, αναγκαίας για την προστασία μας έναντι του
κορωνοϊού, κοινωνικής αποστασιοποίησης στο πόσο μόνοι νιώθουμε
καταγράφει δημοσκόπηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ποσοστό των
συμμετεχόντων στη σχετική έρευνα
που βιώνει σήμερα μοναξιά να έχει
διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2018.
Το τίμημα είναι υψηλότερο για τους
πάσχοντες από προβλήματα υγείας.
Ωστόσο, οι γείτονες, οι υγιεινές συνήθειες και η τεχνολογία μπορούν να
λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα.
Η σχετική δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Μέριμνας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν καταγράφει πως
κατά τον μήνα Ιούνιο ποσοστό 56%
των ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 50
ετών δήλωσαν ότι κάποιες φορές ή
συχνά νιώθουν απομονωμένοι -πάνω
από το διπλάσιο ποσοστό συγκριτικά
με αντίστοιχη έρευνα του 2018 (27%).
Η σχετική έρευνα διενεργήθηκε σε
δείγμα 2.000 ενηλίκων ηλικίας μεταξύ 50 και 80 ετών σε όλη τη χώρα.
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ΜΑΣΚΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ

Αυτά είναι τα 6 νέα μέτρα που
θα εφαρμοστούν στην Αττική

Ο

Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης του υπουργείου
Υγείας για τον κορωνοϊό, ανακοίνωσε το νέο «πακέτο» μέτρων για την Αττική, έπειτα
από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων και τα αυξημένα κρούσματα
στο Λεκανοπέδιο.
Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι η
υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε όλους τους κλειστούς
χώρους εργασίας (δημόσιους και ιδιωτικούς) όπως και σε
όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθροίσεων (πχ πλατείες,
στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα, πορείες –
διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων) όπου δεν
μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης 1,5 μέτρου.
Τα μέτρα για την Αττική από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου είναι
τα εξής:
Θυμίζουμε ότι ο κανόνας των 50 ατόμων σε όλες τις συναθροίσεις παραμένει σε ισχύ, όπως και το άνοιγμα του
λιανεμπορίου στις 10:00 πμ, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ,
τους φούρνους, τα καταστήματα τροφίμων κλπ.
Για όλα τα μέτρα που έχουν τον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας θα πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι
από το συντονιστικό κέντρο ελέγχων κατά του COVID-19
και θα επιβάλλονται πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
που δεν συμμορφώνονται.
Ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους
κλειστούς χώρους εργασίας (δημόσιους και ιδιωτικούς)
όπως και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθροίσεων
(πχ πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα,
πορείες – διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων)
όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης
1,5 μέτρου.
Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους τους υπόλοιπους ανοιχτούς υπαίθριους χώρους.
Καθορίζεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στο 50%, με
υποχρεωτική χρήση μάσκας για παραγωγούς και καταναλωτές, με 3 μέτρα απόσταση πάγκων (και με δυνατότητα
παράλληλης λειτουργίας της αγοράς στην ίδια περιοχή
εντός της ίδιας εβδομάδας).
Ορίζεται όριο 6 ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα των Κέντρων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

E-mail: iho@otenet.gr

Σε όλες τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς
χώρους τίθεται όριο πληρότητας 50%, υποχρέωση για παρακολούθηση αποκλειστικά από καθήμενους, υποχρεωτική
χρήση μάσκας, απαγόρευση αλκοόλ και καπνίσματος.
Σε ο,τι αφορά τα ΚΥΕ με ζωντανή μουσική (Κέντρα Διασκέδασης) αναστέλλεται η λειτουργία τους για 14 ημέρες.
Οι δραστηριότητες που κατεβάζουν ρολά για 14 ημέρες (οι
ΚΑΔ στους οποίος αναφέρθηκε ο Χαρδαλιάς)
90.04.10.09 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο
56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο
56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ
56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ
310 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα -Τα 197 στην
Αττική
Νωρίτερα, η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΥ ανακοίνωνε
310 νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο, εκ των
οποία τα 197 στην Αττική. Ανησυχία στους ειδικούς προκαλεί και η συνεχής αύξηση των βαριά ασθενών Covid-19,
με τους διασωληνωμένους θετικούς στον κορωνοϊό να
ανέρχονται σήμερα σε 67.
«67 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 70 έτη. 17 (25.3%) είναι γυναίκες
και οι υπόλοιποι άνδρες.
To 88.1% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα
ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 175 ασθενείς έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ» αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

500 εκατ. ετησίως
και 1.500 θέσεις
από την ανάπλαση
του κέντρου της ΔΕΘ

Oικονομική δραστηριότητα, ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως και 1500 νέες
θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα εισφέρει στην
οικονομική δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης
η ΔΕΘ-Helexpo AE, όταν θα είναι πλήρως
λειτουργικό το σύμπλεγμα του αναπλασμένου
εκθεσιακού της κέντρου (σ.σ. το 2026), ενώ στη
διάρκεια της τετραετούς κατασκευής του υπολογίζεται πως θα δημιουργήσει πρόσθετο τζίρο
350 εκατ. ευρώ και 1000 θέσεις εργασίας για την
πόλη. Τις εκτιμήσεις αυτές διατύπωσε από το
βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Ηelexpo AE, Τάσος Τζήκας.
«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση για θέματα
χρηματοδότησης του έργου, ο προϋπολογισμός
του οποίου είναι γύρω στα 200 εκατ. ευρώ και
νομίζω πως σύντομα θα έχουμε χρονοδιάγραμμα
και πλάνο για το πώς θα γίνει η χρηματοδότηση,
που σίγουρα θα είναι σχήμα ΣΔΙΤ (σύμπραξη
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)» γνωστοποίησε
ο κ.Τζήκας, ο οποίος χαρακτήρισε τη ΔΕΘ ένα
οικονομικό και αναπτυξιακό «πνευμόνι» για τη
Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας πως, δυστυχώς,
με την πανδημία και την ακύρωση της 85ης
ΔΕΘ, η απώλεια για την πόλη, σύμφωνα με
έναν πολλαπλασιαστή του London School of
Economics, είναι γύρω στα 50 εκατ. ευρώ.
Για κάθε ένα ευρώ αύξηση στον εκθεσιακό κλάδο, σημείωσε, υπάρχει αύξηση 1,9 ευρώ στην
τοπική οικονομία. «Δηλαδή η τοπική οικονομία
διπλασιάζεται από την ύπαρξη της ΔΕΘ», είπε
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η ανάπλαση
του εκθεσιακού κέντρου είναι μια πάρα πολύ
σημαντική εξέλιξη, γιατί «χρειαζόμαστε ένα
νέο εκθεσιακό κέντρο, για να μπορέσουμε να
ανταγωνιστούμε το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι,
τα Σκόπια, τη Σόφια και τις υπόλοιπες πόλεις
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Ο κ. Τζήκας αναφέρθηκε ακόμα στις συνολικές
απώλειες του εκθεσιακού κλάδου παγκοσμίως
λόγω της πανδημικής κρίσης και του lockdown,
αναφέροντας ότι από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο υπολογίζεται πως «χάθηκαν» από το
παγκόσμιο ΑΕΠ περί τα 160 δισ. ευρώ.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ευρωπαϊκή συμπαράσταση
να περάσει από τα λόγια στα έργα

Πέτσας:
Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου lockdown

Το μεταναστευτικό χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση, υποστήριξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
«Η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην έμπρακτη συμπαράσταση», ανέφερε
ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «τα όσα συμβαίνουν στη Λέσβο αναδεικνύουν
πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα».
Αναφορικά με την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε
διερευνητικές επαφές με την Τουρκία». Ωστόσο, τόνισε ότι «μέχρι να υπάρξει
οριστική διευθέτηση το Διεθνές Δίκαιο απαγορεύει μονομερείς ενέργειες».

O κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
ενός νέου lockdown στην Ελλάδα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από την
εξέλιξη της επιδημίας. Ο κ. Πέτσας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα κάνουμε
ότι χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι μπροστά μας, είναι
δυναμικό και εξελίσσεται». Ερωτηθείς για ένα νέο lockdown στην Ελλάδα, ο
κύριος Πέτσας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί, λέγοντας ότι «δεν
αποκλείουμε τίποτα, έχουμε πει ότι δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά η προστασία
της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής και ότι αυτό είναι το πρώτο μας
μέλημα». Όσον αφορά στο «δίλημμα μεταξύ οικονομίας και δημόσιας υγείας»
έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι είναι ψευτοδίλημμα, υπογράμμισε
στη συνέντευξή του.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:
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Π. Μυλωνάς:
Σταδιακά η επάνοδος
στις κανονικές δόσεις δανείων
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Τράπεζας, το 2020 θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ κατά
περίπου 7.5% και στη συνέχεια ανάκαμψη της
τάξεως του 5.5% το 2021, δήλωσε ο Παύλος
Μυλωνάς στην τοποθέτησή του στο συνέδριο
του Economist.
Όπως, δε, συμπλήρωσε, η απότομη μείωση της
παραγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση
των πωλήσεων κατά περίπου 20% ή €50 δισ.
το 2020, η οποία προβλέπεται να είναι παροδική και να αντιστραφεί το 2021, καλύπτοντας
πιθανώς πάνω από τα 2/3 της συρρίκνωσης του
2020.
Οι επιχειρήσεις θα μειώσουν όσο μπορούν
τα μεταβλητά λειτουργικά τους έξοδα, παρ’
όλ’ αυτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, θα
υπάρξει έλλειμμα ρευστότητας της τάξεως των
€30 δισ. Η κυβέρνηση ορθώς έσπευσε να θέσει
σε εφαρμογή μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη
των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, όπως
φορολογικές ελαφρύνσεις, αναστολή πληρωμής
τόκων, διευκολύνσεις για ενοίκια και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης, τα οποία
υπολογίζουμε θα προσθέσουν άλλα €12 δισ.
στον επιχειρηματικό τομέα, συμπλήρωσε.
«Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει δύο προγράμματα
εγγύησης δανείων, που δυνητικά θα οδηγήσει
στη δημιουργία νέων τραπεζικών δανείων
αξίας περίπου €9 δισ. Τέλος, οι τράπεζες έχουν
προσφέρει τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών δανείων μέχρι το τέλος του 2020 στους
επιχειρηματικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς και τη δυνατότητα άντλησης
των εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων τους. Μην
υποτιμάτε καθόλου πόσο δύσκολο είναι για τις
τράπεζες να επιλέξουν ποιες επιχειρήσεις θα
είναι οι βιώσιμες στη μετα-Covid εποχή, καθώς
και πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουν σε
δανειοδότηση μέσα σε κλίμα έντονης οικονομικής συρρίκνωσης».
«Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων, προσφέροντας έτσι μια γέφυρα
προς ένα περισσότερο ευοίωνο και υγιέστερο
2021, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην
απασχόληση: επιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται να φτάσουν σε απώλεια 170.000 θέσεων
πλήρους απασχόλησης μέχρι το τέλος του
2020. Με δύο επιφυλάξεις όμως: τα κεφάλαια
πρέπει να κατευθυνθούν προς επιχειρήσεις
που πραγματικά χρειάζονται τη στήριξη στη
ρευστότητά τους. Δεν υπάρχουν περιθώρια για
εσφαλμένη κατανομή πόρων. Και δεύτερον:
οι πελάτες που έχουν ήδη μη εξυπηρετούμενα
δάνεια δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτού του
είδους τη χρηματοδότηση, γεγονός που θα
κάνει την ανάκαμψή τους ακόμη πιο δύσκολη.
«Ας σταθούμε τώρα στο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Η αναστολή πληρωμής
δόσεων και τόκων προσφέρθηκε μέχρι το τέλος
του 2020 σε νοικοκυριά και εταιρείες που επλήγησαν από την Covid-19. Αυτά αντιστοιχούν σε
περίπου 20 δισ. ευρώ. Υπάρχει η ανησυχία ότι
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων το 2021. Το τέλος
της αναστολής πληρωμών μπορεί να οδηγήσει
το δανειολήπτη σε αδιέξοδο, όταν ξαφνικά η
δόση του δανείου του επανέλθει από μηδέν στο
πλήρες ποσό της - κάτι που για κάποιους δανειολήπτες μπορεί να αποδειχθεί δυσβάστακτο.
Αναμφίβολα, θεωρώ ότι ένα σημαντικό μερίδιο
από τα €20 δισ. θα καταφέρουν να επανέλθουν.

Ν. Δένδιας:

Αναμένουμε από την Τουρκία
να επιδείξει συνέχεια στις πράξεις
της προς μια θετική κατεύθυνση

Υ

πόδειγμα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και της αρχής σεβασμού της καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών, χαρακτήρισε ο υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, τη συμφωνία Ελλάδος- Αιγύπτου, για την - πριν από
περίπου έναν μήνα - μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
Μετά τη συνάντησή του με
στην Ανατολική Μεσόγειο κι
τον Αιγύπτιο ομόλογό του,
ο συντονισμός των δύο χωΣάμεχ Σούκρι, στην Αθήνα,
ρών, αλλά και η πορεία των
ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι
τριμερών σχημάτων στην πεη συμφωνία αυτή, για ένα
ριοχή και οι τρόποι περαιτέρω
θέμα το οποίο εκκρεμούσε
εμβάθυνσης και ανάπτυξής
επί 15 και πλέον χρόνια, είτους. «Η θέσπιση μόνιμης
ναι αποτέλεσμα καλόπιστων
γραμματείας στη Λευκωσία
διαπραγματεύσεων και συμθα συμβάλλει προς την καβάλλει στη σταθερότητα και
τεύθυνση αυτή, όπως και στην
στην αξιοποίηση των πόρων
κατεύθυνση της διεύρυνσης
της Ανατολικής Μεσογείου.
αυτής της συνεργασίας σε
«Δηλαδή, ακριβώς το αντίνέους τομείς» ανέφερε ο κ.
θετο από το ανυπόστατο
Δένδιας.
και παράνομο μνημόνιο της
Και οι δύο χώρες πρόσφατα
Τουρκίας με την κυβέρνηση Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
χαιρέτησαν τις συμφωνίες
της Τρίπολης, που επιχειρεί
ομαλοποίησης σχέσεων του
να παράξει, κατά βούληση, καινοφανείς, αόρατες στο κράτους του Ισραήλ με τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, οι
χάρτη γειτονίες» επισήμανε.
οποίες θα υπογραφούν στην Ουάσινγκτον σε λίγες ώρες.
Όπως εξήγησε, είχε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσει, «Είμαστε βέβαιοι ότι τα βήματα αυτά θα συμβάλλουν
«ακριβώς επειδή πρόκειται για μια μερική οριοθέτηση, ώστε η Μέση Ανατολή να καταστεί τελικά ένας χώρος
πώς θα επανεκκινήσουμε τη διαπραγμάτευση μεταξύ μας ειρήνης και ευημερίας» ανέφερε ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών.
για την ολοκλήρωση αυτής της οριοθέτησης».
Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως εξέθεσε στον Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη «ότι η κατάσταση
Αιγύπτιο ομόλογό του την κατάσταση της κλιμάκωσης στη Λιβύη παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και οποιαόλο το τελευταίο διάστημα των επιθετικών ενεργειών, δήποτε λύση πρέπει να είναι λιβυκής ιδιοκτησίας χωρίς
αλλά και της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας, της παρεμβάσεις τρίτων στην περιοχή».
οποίας αποδέκτης δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η «Η Ελλάδα και η Αίγυπτος σε στενή συνεργασία καταΑίγυπτος, η Κύπρος κι όλες οι χώρες της περιοχής και βάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για την εδραίωση της
τόνισε πως «οι εκκλήσεις της Άγκυρας για διάλογο δεν ειρήνης και τη σταθερότητα στην πολυτάραχη περιοχή
μπορούν παρά να εκλαμβάνονται ως προσχηματικές του πλανήτη που και οι δύο βρισκόμαστε» κατέληξε ο
όταν συνοδεύονται από απειλές εναντίον της Ελλάδας κ. Δένδιας.
και άλλων χωρών».
Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος υπουργός ΕξωτεΤόνισε δε πως η Ελλάδα παραμένει ψύχραιμη και έτοιμη. ρικών, Σάμεχ Σούκρι, υπογράμμισε πως η συμφωνία
«Ψύχραιμοι για να αποφεύγουμε τις παγίδες κλιμάκω- μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου «βασίζεται στο Δίκαιο
σης, έτοιμοι για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και της θάλασσας και το διεθνές Δίκαιο, κι αυτό αποδειτα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε πει επανειλημ- κνύει πόσο οι δύο χώρες σέβονται αυτές τις αρχές, τις
μένως, η χώρα μας δεν εκβιάζει κανέναν, δεν εκβιάζεται διεθνείς σχέσεις και τα δικαιώματα των δύο χωρών»,
όμως και από κανέναν» ξεκαθάρισε.
ενώ επισήμανε την πολιτική βούληση για συνεργασία
Ο κ. Δένδιας επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι πρόθυμη που υπάρχει σε Αθήνα και Κάιρο.
να συμμετάσχει σε διάλογο με την Τουρκία «για την Όπως τόνισε, η συμφωνία συμβάλλει στην ειρήνη και
οριοθέτηση της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας και των σταθερότητα στην περιοχή και στην ευημερία των δύο
ΑΟΖ, εφόσον οι παράνομες ενέργειες, οι απειλές, οι χωρών και λαών.
εκβιασμοί λάβουν οριστικό τέλος, διότι υπό απειλή και «Απορρίψαμε όλες τις προκλητικές ενέργειες που
εκβιασμό δεν υφίσταται διάλογος».
αποσταθεροποιούν την περιοχή και κλιμακώνουν την
«Η αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους κατάσταση, κάτι το οποίο δεν συμφέρει καμία πλευΌρουτς Ρέις ήταν ένα θετικό βήμα, το οποίο όμως με ρά. Προσπαθούμε μαζί ώστε η Ανατολική Μεσόγειος
λύπη μου συνειδητοποίησα ότι συνοδεύτηκε και από να είναι περιοχή συνεργασίας, περιοχή αδελφοσύνης,
απειλητική ρητορική» συνέχισε και συμπλήρωσε: «Σε περιοχή ειρήνης και να συμβάλλει στην ευημερία της
κάθε περίπτωση, έχοντας αναγνωρίσει αυτό το θετικό περιοχής» είπε.
βήμα, αναμένουμε από την Τουρκία να επιδείξει συνέπεια Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν και για τη συνεργασία των
και συνέχεια στις πράξεις της προς μια θετική κατεύ- χωρών της περιοχής για το αέριο και την «εκμετάλλευθυνση, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα εκκίνησης ση και την αξιοποίηση του πλούτου που υπάρχει στην
συνομιλιών. Να αφήσει δηλαδή τις πρακτικές και τη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το
ρητορική που ανήκουν σε άλλη εποχή, αυτό δηλαδή Διεθνές Δίκαιο και βάσει της εταιρικής σχέσεις όλων
που εμείς λέμε την πολιτική των κανονιοφόρων, και των χωρών».
να προσέλθει σε έναν καλόπιστο διάλογο στο πλαίσιο «Εκτιμούμε τη συνεργασία και την προσπάθεια που
του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στις σχέσεις της υπάρχει για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο
καλής γειτονίας».
χωρών και ευχόμαστε οι σχέσεις αυτές να φτάσουν στο
Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα υψηλότερο επίπεδο» κατέληξε ο κ. Σούκρι.

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

22°C - 30°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18°C - 28°C

ΠΑΤΡΑ

20°C - 32°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21°C - 29°C

ΛΑΡΙΣΑ

16°C - 31°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πόση ώρα πρέπει να
περπατήσουμε για
να «κάψουμε» μια
σοκολάτα
'ή ένα αναψυκτικό
Υπολογίζεται ότι χρειάζονται
σχεδόν τέσσερις ώρες περπάτημα για να κάψουμε τις θερμίδες
μιας πίτσας και 22 λεπτά για να
κάψουμε όσες πήραμε από μια
μπάρα σοκολάτας. Θα σας άρεσε να το διαβάσετε αυτό πάνω
στην ετικέτα των αντίστοιχων
τροφίμων;
Οι πληροφορίες αυτές αποτυπωμένες πάνω στην ετικέτα των
αντίστοιχων προϊόντων θα μας
ενθαρρύνουν ώστε να τρώμε
λιγότερο, να αποκτήσουμε πιο
υγιεινές συνήθειες διατροφής
και να καταπολεμήσουμε την
παχυσαρκία.
«Εάν λοιπόν αγοράσετε ένα
μάφιν σοκολάτας που έχει 500
θερμίδες αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε 50 λεπτά τρέξιμο για να
τις κάψετε. Αξίζει τον κόπο;»
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να
κάψουμε ό,τι τρώμε;
Ένα μπολ δημητριακά (172 θερμίδες)
Τρέξιμο,16΄-Περπάτημα, 31'
Μια μπάρα σοκολάτας (229 θερμίδες)
Τρέξιμο 22'-Περπάτημα 42'
Ένα σακχαρούχο αναψυκτικό
(138 θερμίδες)
Τρέξιμο 13'-Περπάτημα 26'
Ένα μάφιν βατόμουρο (265 θερμίδες)
Τρέξιμο 25'-Περπάτημα 48'
Ένα πακέτο τσιπς (171 θερμίδες)
Τρέξιμο 16'-Περπάτημα 31'
Ένα σάντουιτς με κοτόπουλο και
μπέικον (445 θερμίδες)
Τρέξιμο 42'-Περπάτημα 1 ώρα
και 22'

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Σε αυτο-απομόνωση
η ιρλανδική κυβέρνηση
Το ιρλανδικό κοινοβούλιο ανέστειλε
τη λειτουργία του για μία εβδομάδα
και οι υπουργοί της κυβέρνησης
κλήθηκαν να αυτο-απομονωθούν,
αφότου ο υπουργός Υγείας Στίβεν
Ντόνελι ασθένησε, έγινε σήμερα
γνωστό από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου. « Όπως προκύπτει από τα
γεγονότα σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο πρέπει τώρα να μπει σε αυτόαπομόνωση, επομένως δεν υπάρχει
η δυνατότητα να προχωρήσουμε με
τις εργασίες και το κοινοβούλιο θα
αναβάλει τη λειτουργία του έως την
επόμενη Τρίτη ή ώσπου να λάβω οδηγίες (από τον πρωθυπουργό)», δήλωσε ενώπιον του σώματος ο πρόεδρος
της κάτω βουλής Σιν Ο Φιργκέιλ.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTE
μετέδωσε πως ο Ντόνελι ζήτησε ένα
τεστ COVID-19 σήμερα το απόγευμα.
Το γραφείο του δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.
Η Ιρλανδία ανακοίνωσε 357 νέα
κρούσματα Covid-19 σήμερα, τον
υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό
από τα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας της χώρας.

Τραμπ:
Ηθελα να εξοντώσω
τον Ασαντ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε
εξετάσει το ενδεχόμενο να "εξοντώσει" τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ'Ασαντ το 2017 αλλά ο επικεφαλής
του Πενταγώνου εκείνη την εποχή,
ο Τζιμ Μάτις, διαφωνούσε σε αυτό,
δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση
με παλαιότερες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. "Θα προτιμούσα να
τον εξοντώσω. Είχα σιγουρευτεί ότι
αυτό θα σχεδιαζόταν" μετά τη χημική
επίθεση τον Απρίλιο του 2017 που
αποδόθηκε στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-'Ασαντ, δήλωσε ο Τραμπ στο
τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, στην
εκπομπή Fox&Friends. "O Μάτις δεν
ήθελε να το κάνει. Ο Μάτις ήταν σε
μεγάλο βαθμό ένας υπερτιμημένος
στρατηγός, ένας φρικτός στρατηγός,
ένας κακός ηγέτης και τον άφησα να
φύγει", πρόσθεσε. Τον Σεπτέμβριο
του 2018, ο Αμερικανός πρόεδρος
είχε δηλώσει αντίθετα ότι ουδέποτε
είχε μιλήσει με τον υπουργό του στο
Πεντάγωνο για την πιθανή δολοφονία του Μπασάρ αλ-'Ασαντ.
"Ποτέ δεν συζητήθηκε αυτό, ποτέ δεν
εξετάστηκε καν", είχε πει ο Τραμπ.
Ο Τραμπ είχε ερωτηθεί μέσα στο
Οβάλ Γραφείο για ένα απόσπασμα
του βιβλίου "Fear: Trump in the
White House" του δημοσιογράφου
Μπομπ Γούντγουαρντ, σύμφωνα με
το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος
φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στον
Μάτις και να του είχε πει χωρίς περιστροφές ότι ήθελε να δολοφονήσει
τον Σύρο πρόεδρο.

Ιστορική συμφωνία:

Μπαχρέιν και Αραβικά Εμιράτα
αναγνώρισαν το Ισραήλ
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Γερμανία: Συμφωνία
να ανοίξει το 20%
της χωρητικότητας
των γηπέδων
για τους φιλάθλους
Τα ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας
συμφώνησαν την Τρίτη να επιτραπεί η είσοδος σε έναν αριθμό φιλάθλων στη Bundesliga
στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο (19-20 Σεπτεμβρίου).
Oπως ανέφερε πηγή της γερμανικής Λίγκας
στο Reuters.
Η παρουσία κόσμου τα γερμανικά γήπεδα
έχει απαγορευτεί, λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, μετά την επανεκκίνηση της περσινής σεζόν τον περασμένο Μάιο.
Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη ανάμεσα στους εκπροσώπους των
ομοσπονδιακών κρατιδίων, συμφωνήθηκε να
υπάρξει μία δοκιμαστική περίοδος έξι εβδομάδων, κατά την οποία θα μπορεί να ανοίξει
το 20% της χωρητικότητας των γηπέδων,
με τήρηση πολύ αυστηρών υγειονομικών
πρωτοκόλλων και απαγόρευσης του αλκοόλ.

NASA: Ζητούνται
εταιρείες για συλλογή
υλικού στο φεγγάρι

Τ

ο Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν το
βράδυ της Τρίτης τις συμφωνίες με τις οποίες κανονικοποιούνται οι σχέσεις των
τριών χωρών, σε μια τελετή στον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε τις ιστορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν υπό την
αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις
οποίες τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν αναγνωρίζουν πλέον το
εβραϊκό κράτος.
Από την πλευρά του Μπαχρέιν υπέγραψε τη συμφωνία
ο υπουργός Εξωτερικών Άμπντελ Λατίφ αλ Ζαγιάνι ενώ
τα ΗΑΕ εκπροσωπήθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών
και Διεθνούς Συνεργασίας Σεΐχ Αμπντάλα μπιν Ζαγιέν
αλ Ναχιάν. Οι εκπρόσωποι των τριών χωρών, μαζί με τον
πρόεδρο Τραμπ, υπέγραψαν επίσης μια κοινή διακήρυξη.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για
την ανάδυση «μιας νέας Μέσης Ανατολής», τη στιγμή της
υπογραφής των ιστορικών συμφωνιών κατανόησης από το
Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο
υπουργός Εξωτερικών Άμπντελ Λατίφ αλ Ζαγιάνι και
ο υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Σεΐχ
Αμπντάλα μπιν Ζαγιέν αλ Ναχιάν στον Λευκό Οίκο /
Φωτογραφία: AP Photos
« Έπειτα από δεκαετίες διαιρέσεων και διαμαχών, είμαστε
μάρτυρες της αυγής μιας νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε
ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε
αυτές τις συμφωνίες «σημείο καμπής στην ιστορία».
Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε πως «πέντε ή έξι» επιπλέον αραβικές χώρες ετοιμάζονται να συνάψουν συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεών τους με το Ισραήλ, μετά τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.
« Έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο με περίπου πέντε
χώρες, πέντε επιπλέον χώρες», ανέφερε ο Αμερικανός
πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο, παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. « Έχουμε
πέντε ή έξι χώρες που θα μας ακολουθήσουν πολύ σύντομα,
τους μιλάμε ήδη», συμπλήρωσε χωρίς να κατονομάσει
αυτά τα κράτη. «Πιστεύω πως το Ισραήλ δεν είναι πλέον
απομονωμένο», συνέχισε ο ίδιος.
Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για

την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Άχμεντ Ματζνταλάνι είχε δηλώσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Γαλλικό
Πρακτορείο: «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, τέσσερις
ή πέντε αραβικές χώρες θα μπορούσαν να είναι έτοιμες,
μετά το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να
προχωρήσουν για την εγκαθίδρυση μιας πλασματικής
ειρήνης».
Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος δεν διευκρίνισε για ποιες
χώρες πρόκειται, όμως παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν
τα κράτη του Ομάν, του Σουδάν, της Μαυριτανίας και του
Μαρόκου. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεν απέρριψε
το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα συμπεριλαμβάνει
τους Παλαιστίνιους.
«Οι Παλαιστίνιοι θα γίνουν μέλος, δεν το λέω αυτό σε μια
επίδειξη παλικαρισμού, σας διαβεβαιώνω πως οι Παλαιστίνιοι θα συμμετάσχουν (σε μια συμφωνία) την κατάλληλη
στιγμή», υπογράμμισε.
Μερικές δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο, διαμαρτυρόμενοι
για την υπογραφή των ιστορικών συμφωνιών μεταξύ του
Ισραήλ από τη μία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
και του Μπαχρέιν από την άλλη.
«Είναι μια μαχαιριά στην πλάτη των Παλαιστινίων» είπε η
Ζεϊνά Χάτσισον, η επικεφαλής ενός συνασπισμού φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων, που είχε την πρωτοβουλία γι'
αυτήν την κινητοποίηση. «Αυτό που αποκαλούν ειρηνευτική
συμφωνία διασφαλίζει την κατοχή και το απαρτχάιντ»
και «δεν είναι κάτι καινούριο, όμως τώρα επενδύουν στον
εποικισμό» συνέχισε η 39χρονη, η οποία έχει γεννηθεί στα
Παλαιστινιακά Εδάφη αλλά κατοικεί μόνιμα στη Βιρτζίνια.
«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφει τη Μέση
Ανατολή», υποστήριξε από την πλευρά του ο Μαρκ Ζαγιάντ, κρατώντας ένα πλακάτ όπου εικονιζόταν η Λωρίδα
της Γάζας, να βομβαρδίζεται υπό τα βλέμματα των ΗΑΕ
και του Ισραήλ. «Αυτή η ειρήνη είναι κακή. Προσφέρουν
τη χώρα μας» στο Ισραήλ «χωρίς τη συγκατάθεσή μας»,
συνέχισε ο 54χρονος Νεοϋορκέζος που ταξίδεψε μέχρι την
Ουάσινγκτον γι' αυτήν την κινητοποίηση.

Η NASA αναζητά προτάσεις από ιδιωτικές
εταιρείες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν
πέτρες, χώμα και άλλα υλικά της σεληνιακής επιφάνειας, πίσω στη Γη. Πρόκειται για
μέρος του ευρύτερου σχεδίου της NASA για
την ενθάρρυνση της ιδιωτικής εξερεύνησης
του διαστήματος.
Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας, μία ή
και περισσότερες εταιρείες θα ξεκινήσουν
μια αποστολή στο φεγγάρι όπου θα συλλέξουν από 50 έως 500 γραμμάρια σεληνιακού
ρεγόλιθου από την επιφάνεια του πλανήτη.
Εάν μπορέσουν να αποθηκεύσουν το δείγμα
σε κατάλληλο δοχείο και να στείλουν εικόνες
και δεδομένα στη NASA για να αποδείξουν
ότι το δείγμα έχει συλλεχθεί και μπορεί να
μεταφερθεί στη Γη με ασφάλεια, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα πληρώσει την
εταιρεία 15.000 με 25.000 δολάρια.
Η εταιρεία ή εταιρείες που θα επιλεχθούν,
θα λάβουν το 10% της πληρωμής της αφού
επιλεγεί η προσφορά τους από τη NASA,
άλλο 10% μετά την έναρξη της αποστολής
και το υπόλοιπο 80% κατά την παράδοση
των υλικών. Η NASA ευελπιστεί ότι αυτές
οι ανταλλαγές θα έχουν ολοκληρωθεί έως το
2024 και η παράδοση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στη Σελήνη. Επιπλέον, η διαστημική υπηρεσία θα έχει την αποκλειστική
ιδιοκτησία του υλικού.
Σήμερα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για σεληνιακό υλικό μεταξύ των επιστημόνων. Σχεδόν
όλο το υλικό που βρίσκεται στην κατοχή της
NASA συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια του
προγράμματος Apollo. Ενώ αυτή πρωτοβουλία θα φέρει μόνο μια μικρή ποσότητα υλικού
πίσω στη Γη, σε σύγκριση με τις εκατοντάδες
κιλά που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια
της αποστολής του Apollo, θα μπορούσε να
είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας
νέας διαδικασίας όπου η NASA θα αγοράζει
υλικά από τον ιδιωτικό τομέα αντί να αφιερώνει πόρους σε κατασκευή και έναρξη
αποστολών για αυτό τον σκοπό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Energean: Δύο νέα
συμβόλαια για 1,4 δισεκ.
κυβικά μέτρα αερίου
ετησίως στο Ισραήλ
Την υπογραφή δύο νέων μεγάλων
συμβολαίων πώλησης φυσικού
αερίου από την θυγατρική της (70%)
Energean Israel που κατέχει το 100%
των θαλάσσιων κοιτασμάτων Karish,
Karish North και Tanin στο Ισραήλ
ανακοίνωσε η Energean.
Τα δύο συμβόλαια αντιστοιχούν σε
ποσότητες φυσικού αερίου έως 1,4
δισεκ. κυβικών μέτρων ετησίως και η
σύναψή τους αυξάνει τις μέχρι σήμερα συμβολαιοποιημένες ποσότητες
της Energean στα 7 δισεκ. κυβικά
μέτρα τον χρόνο.
Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού
αερίου που καλύπτουν τα δύο συμβόλαια αφορά τον σταθμό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας Ramat Hovav
στο Ισραήλ, ο οποίος ιδιωτικοποιήθηκε πρόσφατα καθώς ανήκε στην
κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού IEC.
Οι νέοι ιδιοκτήτες είναι οι όμιλοι
Edeltech και Shikun & Binui (Ramat
Hovav Partnership), ενώ το συμβόλαιο
για τον συγκεκριμένο σταθμό είναι
ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν
υπογραφεί ποτέ για ιδιωτικό σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής στο Ισραήλ. Η
συμφωνία έχει διάρκεια 20 έτη, αποκλειστικό χαρακτήρα και προβλέπει
επίσης κατώτατη τιμή προμήθειας.
Το δεύτερο συμβόλαιο αφορά την
προμήθεια ποσοτήτων φυσικού
αερίου σε υφιστάμενους σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής της Ramat Hovav
Partnership. Έχει διάρκεια 15 ετών και
πρoβλέπει κατώτατη τιμή καθώς και
ρήτρα take or pay.
Με τα δύο νέα συμβόλαια, η
Energean φτάνει πλέον πολύ
κοντά στην κάλυψη της πλήρους
δυναμικότητας (8 BCM ετησίως) του
«Energean Power», του πρώτου στην
ιστορία FPSO (Floating Production
Storage Offloading) που θα λειτουργήσει στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της
εταιρείας είναι να κλείσει συμβόλαια
και για την υπολειπόμενη διαθέσιμη
δυναμικότητα του «Energean Power»
και, σχετικά, εξετάζει τις προοπτικές
που παρουσιάζουν τόσο η αγορά του
Ισραήλ όσο και γειτονικές αγορές,
σε συνδυασμό με τις προοπτικές
περαιτέρω επέκτασης στην Ανατολική
Μεσόγειο που χαρακτηρίζουν και τις
εννέα ερευνητικές άδειες που η ίδια
κατέχει στο Ισραήλ.
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων
Σύμβουλος της Energean, δήλωσε
σχετικά: "Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την υπογραφή των δύο
νέων συμβολαίων που αυξάνουν στα
7 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως
τις ποσότητες που έχει συμβολαιοποιήσει η Energean με προγραμματισμένη έναρξη παραγωγής φυσικού
αερίου από το κοίτασμα Karish στο
δεύτερο εξάμηνο του 2021.

ΒΙΑΝΕΞ:

Nέες συμφωνίες για την
«αυτοκρατορία» του φαρμάκου

A

πό το φαρμακείο της οδού Πειραιώς, ένα από τα πρώτα της προπολεμικής Aθήνας
τότε, το 1924, μέχρι την δημιουργία της «αυτοκρατορίας» που ονομάζεται BIANEΞ
και συνεχίζει να «γιγαντώνεται» στα χέρια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα το οποίο κοντεύει πλέον έναν ολόκληρο αιώνα.
Παρά τα προβλήματα του κλάδου που είδε τις αντοχές του
να «δοκιμάζονται» από την επιβάρυνση των clawbackrebate, αλλά και την υπερφορολόγηση, η κορυφαία ελληνική φαρμακοβιομηχανία καταφέρνει να κρατά γερά
τα «σκήπτρα» και να τοποθετεί τον πήχη ολοένα και σε
υψηλότερο σημείο. Tο μήνυμα του αξέχαστου Παύλου
Γιαννακόπουλου, που εξακολουθεί να «κοσμεί» την επίσημη
ιστοσελίδα της BIANEΞ, «είναι εκεί» για να «δείχνει» την
πορεία προς το μέλλον:
«Oι αποτελεσματικές συνεργασίες με εταιρίες διεθνούς
κύρους που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, μας
επιτρέπουν τη διαρκή ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την
εξέλιξη προϊόντων», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα. Έναν
«δρόμο», τον οποίο ο διάδοχός του ακολουθεί πιστά, έχοντας «έτοιμα» στο συρτάρι τα σχέδια για τις νέες κινήσεις
εξωστρέφειας της εταιρίας και νέες συνεργασίες της στο
εξωτερικό, χωρίς να αποκαλύπτονται περισσότερα. Για
νέα deals, ικανά να εδραιώσουν τον ελληνικό «κολοσσό»
του φαρμάκου στην θέση του leader και να ενισχύσουν,
περισσότερο τους ρυθμούς ανάπτυξης του!
«Mιας θέσης που δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά όραμα δημιουργίας», σύμφωνα με όσα πρεσβεύει διαχρονικά η
οικογένεια Γιαννακόπουλου, από γενιά σε γενιά. Tα επενδυτικά προγράμματα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων στην
Έρευνα και Aνάπτυξη φαρμάκων, η εφαρμογή μελετημένων
στρατηγικών σχεδιασμών για την περαιτέρω ανάπτυξή της,
η ισχυρότατη παραγωγική βάση, η «συμπόρευση» με top
ξένους οίκους και η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ακόμα
και σε πολύ μεγάλες αγορές όπως της Kίνας, αποτελούν τα
βασικά «μυστικά» του success story της BIANEΞ.
Aυτά, που «κρατούν» αναλλοίωτο το DNA της και την
βοηθούν να διατηρεί τα «εθνικά πρωτεία», συμβάλλοντας
τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, την απασχόληση, τα
δημόσια έσοδα και το AEΠ.
Aπό το 1971, όταν η ΦAPMAΓIAN μετονομάσθηκε σε

BIANEΞ, «εκτοξεύθηκε» μέσα από τις αλλεπάλληλες
συμφωνίες της με «μεγάλες δυνάμεις» της διεθνούς φαρμακευτικής αγοράς, όπως οι Merck & Co (HΠA), Takeda
Chemical Industries (Iαπωνία), Boots (M. Bρετανία), Sigma
Tau Industries (Iταλία) κ.ά. που αναγνώρισαν την τεχνογνωσία της και δεν δίστασαν να αναθέτουν την παραγωγή
των προϊόντων τους στα εργοστάσιά της. Aργότερα, στο
«χαρτοφυλάκιο» των διεθνών συμφωνιών της προστέθηκαν άλλα ηχηρά ονόματα (MSD, Menarini Group, Sanofi,
Janssenb, Astellas, Bristol Myers-Squibb, Glaxo Smith
Kline, Teva και πολλές άλλες), κάτι το οποίο δεν σταματά...
Στις μεγάλες συμφωνίες της BIANEΞ συμπεριλαμβάνονται,
αυτό με την Lilly για την παραγωγή 10.000.000 τεμαχίων
βανκομυκίνης ετησίως και εξαγωγή του 100% στην Kίνα
και η περσινή εξαγορά της Pharmanel. O αριθμός των
φαρμάκων που παράγει ή εισάγει, συσκευάζει, προωθεί
και διανέμει ο ελληνικός «γίγαντας» της διεθνούς αγοράς
του φαρμάκου υπερβαίνει τα 200, ενώ, τα εγκεκριμένα
προϊόντα του κυκλοφορούν σε πάνω από 35 χώρες, σε
Eυρώπη, Mέση Aνατολή, Aφρική και Aσία. Mεταξύ αυτών
και το πιο δημοφιλές παυσίπονο του εμπορίου, το Depon!
H βιομηχανική δραστηριότητα της BIANEΞ ξεκίνησε
το 1977, με την δημιουργία του πρώτου της εργοστασίου
στην εθνική Aθηνών-Λαμίας και ακολούθησαν άλλες 3
μονάδες, το 1983 και το 1985 στην Παλλήνη με την εξαγορά
των εργοστασίων των Winthrop-Sterling και Upjohn και,
τέλος, το 1999 με την απόκτηση της μονάδας παραγωγής
αντιβιοτικών του Iνστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας &
Tεχνολογίας στην Πάτρα.
Tο 5ο «χτύπημα», ήρθε το 1997, με την εξαγορά των εγκαταστάσεων της Hoechst στη Bαρυμπόμπη, για τα γραφεία
Kεντρικής Διοίκησης και το Kέντρο Διανομής τελικών
προϊόντων. Mε 4 υπερσύγχρονα, αναβαθμισμένα ιδιόκτητα
εργοστάσια στο δυναμικό της, η BIANEΞ απασχολεί +1.100
άτομα και «γράφει» πωλήσεις +300 εκατ. ευρώ.

Όμιλος Fourlis:
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2019
Στην έκδοση της 11ης, κατά σειρά, Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας προχώρησε ο
Όμιλος Fourlis πριν από λίγες μέρες.
Η Έκθεση, η οποία παρουσιάζει πληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
και καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2019 απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου Fourlis και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και διαχείριση του Ομίλου σε
θέματα που αφορούν τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2019 καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα πρότυπα
Global Reporting Initiative (GRI), επιλογή "core”. O Όμιλος Fourlis θεωρεί ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη
δέσμευσή του για σύνδεση της ευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του
επιδράσεις και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε.
Για τη σύνταξη της Έκθεσης ελήφθησαν, επιπλέον, υπόψη συγκεκριμένοι δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης
Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2019).
Η Έκθεση αυτή αποτελεί και την Αναφορά Προόδου ("Communication on Progress”) του Ομίλου, ως προς την
τήρηση των δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία ο Όμιλος Fourlis προσυπογράφει από το 2008.
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2019 προετοιμάστηκε από τον Όμιλο Fourlis
και η Ernst & Young Hellas παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την προετοιμασία αυτής, ως προς
την τήρηση των προτύπων GRI και των 10 Αρχών του UNGC (Communication on Progress). Τον σχεδιασμό του
εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad Design Tribe.
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ΕΥΑΘ ΑΕ: Θα αιτηθεί
80 εκατ. ευρώ από
το Ταμείο Ανάκαμψης
Αίτημα για την εξασφάλιση κονδυλίων ύψους
80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,
προκειμένου να υλοποιήσει ώριμα έργα θα
υποβάλλει η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Το γεγονός επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), βασικού μετόχου
της ΕΥΑΘ ΑΕ, Ράνια Αικατερινάρη, στη
διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου που
παραχωρήθηκε από τα στελέχη της Βορειοελλαδικής εταιρίας, ενώ παράλληλα σημείωσε
πως το 24% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην
βορειοελλαδική εταιρεία θα πωληθεί τη σωστή στιγμή στο κατάλληλο τίμημα.
Συγκεκριμένα για την πώληση του 24%
που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΑΘ ΑΕ,
σημείωσε ότι δεν υπάρχει χρονική πίεση
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία
και υπογραμμίζοντας ότι θα «γίνει σε κατάλληλη συγκυρία», τόνισε ότι «η αξία και
το τίμημα πώλησης του προαναφερόμενου
ποσοστού, πρέπει να αντικατοπτρίζει της
αξία της εταιρείας».
Αναφορικά με το αίτημα που θα υποβληθεί
για εξασφάλιση κονδυλίων από το Ταμείο
Ανάκαμψης, η κ. Αικατερινάρη είπε ότι τα
ώριμα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν τα έξυπνα δίκτυα (40 εκατ.
ευρώ), την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας
και την επέκταση/αναβάθμιση του δικτύου
της εταιρείας (30-40 εκατ. ευρώ).
Μεταξύ άλλων η κ. Αικατερινάρη επισήμανε
ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ αποτελεί υπόδειγμα εταιρείας
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκσυγχρονίζεται και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τόνισε ότι
το πρόγραμμα επενδύσεών της είναι πολύπλευρο και αποτελεί σημείο αναφοράς για
την πόλη και τους πολίτες και αναφέρθηκε
στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η μετοχή
της εταιρείας στο χρηματιστήριο, παρά των
επιπτώσεων της πανδημίας. Σημείωσε δε ότι
στο πεδίο της κοινωνικής ανταποδοτικότητας
η ΕΥΑΘ ΑΕ «πρωτοπορεί».
«Η ΕΥΑΘ είναι λαμπρό παράδειγμα που
γεννά αυτοπεποίθηση και δείχνει το δρόμο
για την Ελλάδα αλλιώς», επισήμανε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Θεόδωρος Καράογλου, προσθέτοντας
ότι το πρόγραμμα επενδύσεών της κινείται
στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας
για τους πολίτες.
«Αναπτυξιακό» με μεγάλη συνεισφορά στο
κοινωνικό σύνολο που θα δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας σε «μια δύσκολη περίοδο
λόγω της πανδημίας του κορονοϊου», χαρακτήρισε το πρόγραμμα επενδύσεων της
ΕΥΑΘ ΑΕ ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Δικτύων, Πάρις Μπίλλιας.
Το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της
ΕΥΑΘ ΑΕ αφορά στα 175 εκατομ ευρώ και
στη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης
τύπου παρουσιάστηκε η πορεία για αυτά
που αφορούν στα 65 εκατ. ευρώ.
Την άνοιξη του 2023 θα παραδοθεί το έργο
ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που θα ξεκινήσει να
υλοποιεί αρχές 2021 η ΕΥΑΘ ΑΕ και αφορά
στον ανασχεδιασμό του κτιρίου όπου στεγάζει τη δραστηριότητά της επί της Εγνατίας
Οδού , ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος
της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άγις Παπαδόπουλος. Ο διευθύνων σύμβουλος ΕΥΑΘ ΑΕ, Άνθιμος
Αμανατίδης, διευκρίνισε ότι έχει ήδη βρεθεί
ο χώρος της μετεγκατάστασης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
ΑΣΕΠ: 7.859
προσλήψεις
γιατρών,
νοσηλευτών
και ιατρικού
προσωπικού,
άμεσα
οι νέοι διορισμοί
στην Υγεία
Αμεσοι διορισμοί γιατρών και
νοσηλευτών για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω
ΑΣΕΠ.
Στην ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος Υγείας προχωράει η κυβέρνηση, με μόνιμες
προσλήψεις ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού.
Το σχέδιο της κυβέρνησης
περιλαμβάνει τις εξής προσλήψεις
- 4.000 θέσεις νοσηλευτών
στα νοσοκομεία όλης της
χώρας, κυρίως όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
- 400 θέσεις ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων,
εκ των οποίων οι μισές περίπου θα αφορούν τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας.
- 1.650 θέσεις επαγγελματιών
νοσηλευτών για την απόκτηση
ειδικότητας στην επείγουσα
- εντατική ιατρική και 600
ακόμα νοσηλευτών δημόσιας
υγείας.
- 1.209 μόνιμες θέσεις με
την προκήρυξη 6Κ/2020, της
οποίας οι αιτήσεις βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη.
Συνολικά, σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας, μέχρι
τέλος του μήνα αναμένεται
να προστεθούν στο σύστημα
περίθαλψης 7.859 θέσεις
επαγγελματιών νοσηλευτών,
γιατρών, παραϊατρικού και
λοιπού προσωπικού για υγειονομικές δομές σε όλη την
επικράτεια.
Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η νέα
προκήρυξη για 400 θέσεις ιατρικού προσωπικού διαφόρων
ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι
μισές θα αφορούν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Παράλληλα άμεσα αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα Υγείας 1.650 άτομα για την
απόκτηση ειδικότητας στην
επείγουσα - εντατική ιατρική
και 600 ακόμα νοσηλευτές
δημόσιας Υγείας.
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ΑΣΕΠ:

Προσλήψεις σε παιδικούς
σταθμούς του ΟΑΕΔ

Π

ροσλήψεις στον ΟΑΕΔ: Εως 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για 121 θέσεις
εργασίας με προκήρυξη ΑΣΕΠ. Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις
για 121 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.
Ξεκίνησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, η υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους και υποψήφιες για την πρόσληψη
συνολικά 121 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του
ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2020-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες, όλων των ειδικοτήτων, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η υποβολή
αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς
TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ:
w w w.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai- asphalise/
apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stousbrephonepiakous-stathmous-tou-oaed.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr • Εργασία και ασφάλιση • Απασχόληση στο δημόσιο τομέα • Αίτηση πρόσληψης
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
Η καταληκτική ημερομηνία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις
των υποψηφίων είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι 121 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών
του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής: 38 θέσεις εντός του νομού
Αττικής, 7 θέσεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, 3 θέσεις
στον νομό Άρτας, 5 θέσεις στον νομό Αχαΐας, 2 θέσεις στον
νομό Δράμας, 2 θέσεις στον νομό Ευρυτανίας, 6 θέσεις στον
νομό Ημαθίας, 5 θέσεις σε Πυλαία – Θεσσαλονίκη, 4 θέσεις
στον νομό Θεσπρωτίας, 4 θέσεις στον νομό Ιωαννίνων, 12
θέσεις στον νομό Καβάλας, 11 θέσεις στον νομό Καρδίτσας,
5 θέσεις στον νομό Λάρισας, 1 θέση στον νομό Μεσσηνίας,
6 θέσεις στον νομό Ξάνθης, 4 θέσεις στον νομό Ροδόπης, 1
θέση στον νομό Σερρών και 5 θέσεις στον νομό Τρικάλων.
Σημειώνεται ότι η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός
εκάστου νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ
1/2020) που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
Στα κύρια προσόντα των υποψηφίων, ανάλογα με τον κωδικό
θέσης, είναι τα εξής:
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων: 101,
102, 105, 108, 112, 114, 117, 121, 124, 126, 129, 131, 133, 135, 136,
140, 143, 145, 148, 152, 156, 159, 160, 163 και 166.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων
ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων
παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή
Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών
Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής

Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας για
τους εξής κωδικούς θέσεων: 103,106,109,113,115, 118, 122, 125,
127, 130, 134, 137, 141, 144, 146, 149, 153, 157, 161, 164 και 165.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης
- Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ
ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας για τους εξής κωδικούς θέσεων:
107, 110, 116, 119, 128, 132, 138, 150, 154 και 167.
Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
Για τους κωδικούς των θέσεων: 104, 111, 120, 123, 139, 142,
147, 151, 155, 158, 162,168 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για την απόδειξη των “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ”, των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν
στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας
ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας
ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ” (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή,
οι υποψήφιοι της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσουν
μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψουν κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ) που επιδιώκουν.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει, το
αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων στα καταστήματα και στον ιστότοπο www.
oaed.gr τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο
στο ΑΣΕΠ. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.
Οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνουν αμέσως μετά την
ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Ο Αλέξανδρος Κωνσταντόγλου του Αριστείδη και της Ελλης το γένος Μαυρίδου που γεννήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και κατοικεί στον Δήμο Βύρωνα
και η Βασιλική Βάη του Ευάγγελου και της Αικατερίνης το γένος Πλιώτα που
γεννήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και κατοικεί στον Δήμο Καματερού Αττικής,
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον Δήμο Βύρωνα.

Δημοσίευση με εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για λογαριασμό
του Σβεντόφ Βικτώρ, πρώην κατοίκου Αγίου Ιωάννη Ρέντη και επί της οδού
Φλέμινγκ αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, το ακριβές αντίγραφο την υπ' αρ.
1902/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά όπως υπογράφεται
από την κ. Φωτεινή Αναστασάκου, Πρωτοδίκη, με επίσπευση της Ασιας Καραγιαννίδου του Ραφίκ και της Μαρίας. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΔΑ: ΩΚ1ΕΟΡΡ2-0Ν6
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 2220 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια
εντύπων της Διεύθυνσης Ταχ. Λειτουργιών, CPV: 22820000-4 «Εντυπα», προϋπολογισμού 137.096,78 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 30.09.2020 έως 05.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού
στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Περίληψη δικογράφου
Με την υπ΄αριθ.5094Β/14-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της
περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής
Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Παρασκευή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και
της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Βελερεφόντου αρ 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 02/07/2020 ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
του Διονυσίου Παρασκευόπουλου του
Παναγιώτη και της Ελευθερίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ. 8
κατ΄ αυτής, που απευθύνεται ενώπιον
του Μ.Π.Αθηνών, με ΓΑΚ 41324/2020 &
ΕΑΚ 4399/2020, με την οποία οριζόταν
χρόνος συζήτησης προσωρινής διαταγής
η 13-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09:00 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου
Υπηρεσίας του Πρωτ. Αθηνών, όπου
με την από 13-7-2020 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του
παραπάνω Δικαστηρίου κ. Βασιλείου
Παπαθανασίου, με την οποία προσωρινά
και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της
κρινόμενης αίτησης αναθέτει την άσκηση
της επιμέλειας της ανήλικης κόρης των
διαδίκων, Δέσποινας-Αγάπης Παρασκευοπούλου, στον αιτούντα πατέρα της και
με ΓΑΚ 41324/2020 & ΕΑΚ 4399/2020
προσδιορίστηκε η συζήτηση της άνω
αίτησης στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του
Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πιν. 36 και
με τον όρο να επιδοθεί προ (10) ημερών
από τη δικάσιμο [το κτίριο και η αίθουσα
εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε
έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο
του Κτιρίου 5], με την οποία αιτείται 1)
να γίνει δεκτή η αίτηση του αιτούντος, 2)
να του ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους Δέσποινας- Αγάπης, για
όλους τους αναφερόμενους στην αίτηση
λόγους. Στην δε περίπτωση, που ήθελε
το Δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του
ως προς την άσκηση της επιμέλειας αποκλειστικά από τον αιτούντα, να καθορίσει
το πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος
επιμέλειας του με το ανήλικο τέκνο και
επικοινωνίας με την αντίδικο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ιστορικό της
παρούσας. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία να αναθέτει στον αιτούντα
προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας
του ανήλικου τέκνου τους, 3) να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή
1.500,00 ΕΥΡΩ και προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παράβαση και μη
συμμόρφωσή της προς το διατακτικό
της απόφασης, που θα εκδοθεί από το
άνω Δικαστήριο, 4) να καταδικαστεί η
αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος. Προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση
στην καθ’ ης η αίτηση να παραστεί κατά
τη συζήτηση της άνω αίτησης όταν και
όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται.
Αθήνα 16-09-2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
ΡΟΖΑ ΡΟΥΤΟΥΛΑ
Περίληψη επιδοθέντος
εγγράφου αγνώστου διαμονής
Με την υπ΄αριθ.5003Β/04-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας
της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός
Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
Αναστάσιο Αλεξόπουλο του Αθανασίου,
ως κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομίας της Ευγενίας χήρας Φιλίππου
Παπαϊωάννου, το γένος Θεοδώρου και
Γεωργίας Κριστέκου, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Πατησίων αρ.14 και ήδη
αγνώστου διαμονής, η από 07/08/2020
Αίτηση των 1) Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου του Θεοδώρου και της Μαρίας,
κατοίκου Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Κρυστάλλη αρ.4, με Α.Φ.Μ. 015178112 και 2)
Θεοδώρας Πικρού του Ιωάννη Πικρού και

της Μαρίας Λουίζας Νικολαΐδου, συζύγου
Βαλέντιου Βαλέντη, κατοίκου Κηφισιάς
Αττικής, οδός Σκύρου αρ.8, με Α.Φ.Μ.
032879983 κατ΄ αυτού, που απευθύνεται
ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με ΓΑΚ
58777/2020 και ΕΑΚ 2552/2020, για τη
συζήτηση της οποίας ορίζεται χρόνος
η 03-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.30 π.μ, στο κτίριο 2, αίθουσα 202, με
πινάκιο ΡΒ και αρ. πιν. 4, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών – Διαδικασία: Εκουσία Μονομελούς, με τον όρο
κοινοποιήσεως προ (3) ημερών από τη
δικάσιμο, δια της οποίας αίτησης ζητείται:
1/να γίνει δεκτή η αίτηση των αιτούντων
και 2/να διαταχθεί με την απόφαση του
άνω δικαστηρίου η διαγραφή από τα
βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου της από 3012-1974 διεκδικητικής αγωγής του καθ’
ου (αριθμός κατάθεσης 13108/1974), η
οποία επρόκειτο να συζητηθεί την 4-31975 με αριθμό πινακίου Γ1-4 και έχει
εγγραφεί στον τόμο Ι με αριθμό 78. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και
με κλήση στον καθ’ ου να παραστεί κατά
τη συζήτηση της άνω αίτησης, όπου και
όποτε ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 16-09-2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΚΟΥΦΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ 8952 –
ΑΦΜ 016424626
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 12 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8228630-6977596219
nskoufos@gmail.com

Να αναγνωρισθεί ότι το αγροτεμάχιο
της ενάγουσας έχει τοποθετηθεί με ορθό προσανατολισμό Ανατολικά και Δυτικά στο Κτηματολογικό Απόσπασμα
του Διαγράμματος του Κτηματολογίου
με ΚΑΕΚ 050880403138. Να υποχρεωθεί το Κτηματολογικό Γραφείο να καταχωρήσει στο ΚΑΕΚ 050880403138 τη
διορθωτική απόφαση του δικαστηρίου
προκειμένου να αρθούν οι δεσμεύσεις
της επί των δικαιωμάτων της κυριότητας
της ενάγουσας και να καταδικαστούν οι
εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη της
ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για
τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30)
ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο
εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής, ώστε να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να
παραστεί όπου και όταν εις την αγωγή
ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την
παράστασή του απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής,
όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης
του δικογράφου.
Αθήνα 16/9/2020
Ο Δικ. Επιμελητης
Σωτήριος Ε. Αδάμ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ. 7005Γ΄/14-9-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών
(Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου
παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών
Ιωάννας Αχουζαρίδη – Γαλάνη, πληρεξουσίας της ενάγουσας ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «MEDHEL
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», με έδρα στο Μαρκόπουλο
Αττικής, 30ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Λαυρίου, νομίμως εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ
094026642), επεδόθη στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια
Ν. Συροπούλου, δια λογαριασμό του
Άγγελου Λάμπρου του Ιωάννη, πρώην
κατοίκου Κορωπίου Αττικής (Χρ. Δημητρίου αρ. 7) και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 12/8/2020
ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία), μετά της
κάτωθι αυτής από 12/8/2020 Έκθεσης
Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ:
57436/2020 και με ΕΑΚ: 6957/2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Κτηματολόγιο, για κατάθεσή της
την 12/8/2020 από την δικηγόρο Αθηνών
Παναγιώτα Ράντη, της ενάγουσας κατά
του ως άνω εναγόμενου και κατά του
Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου,
απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να
γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή στο σύνολό
της. Να διορθωθεί για τους λόγους και
τις αιτίες που αναφέρονται στην αγωγή
το με αρ. 82201/26-9-1977 συμβόλαιο
του τέως συμβ/φου Αθηνών Χρήστου Δημοσθένους Παπασταμέλου στην σελίδα
4 και σειρά 19 ως εξής «εμφαινομένου
του αγροτεμαχίου στο προσαρτώμενο
σχεδιάγραμμα του συμβολαίου υπό τα
αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Β1-Γ1-Γ-Δ-Δ1Α1-Α συνορευόμενη Βορείως επί πλευράς Γ-Γ1-Β1-Β μήκους μέτρων 169,70
με ιδιοκτησία Αντωνίου Γούλα, με ΚΑΕΚ 050880403181, Νοτίως Δ-Δ1-Α1-Α
επί πλευράς μήκους μέτρων 152,90 με
ιδιοκτησία της ενάγουσας και εν μέρει
με Γιαννούλας Ευαγγέλου Φράγκου με
ΚΑΕΚ 050880403139, Ανατολικώς επί
πλευράς μέτρων 27,90 - αντί της Δημόσιας οδού Αθηνών – Λαυρίου - με ιδιοκτησία της ενάγουσας και πέραν αυτής
με βουνό και με ΚΑΕΚ 050880403172,
Δυτικώς επί προσώπου μέτρων 24,70
με την Εθνική οδό Αθηνών - Λαυρίου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’αρ.10.489/16-9-‘20 έκθεσή
μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια
του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της
Δικηγόρου Ευγενίας Σούλα πληρεξούσιας του Κωνσταντίνου Ακριώτη του Χρήστου κατοίκου Παπάγου οδού Αναστάσεως αρ.149 - Α.Φ.Μ 014238902, επέδωσα
στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ως αρμόδιο για τον Ευάγγελο Μουντζούρη του Γεωργίου πρώην κάτοικο
Χολαργού οδού Μέτωνος αρ. 62 και ήδη
αγνώστου διαμονής, την από 14/9/’20
ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ του ανωτέρω πρώτου κατά
του δεύτερου με την οποία του γνωστοποιεί πως προς απόδειξη θεμάτων της
από 15/5/’20 Αγωγής του ενώπιον του
Ειρηνοδ. Χαλανδρίου θα εξετάσει ως
μάρτυρα τον Κωνσταντίνο Τσιάκαλο του
Σπυρίδωνος κάτοικο Άνω Ιλισίων Αττικής οδού Γοργοποτάμου αρ. 2 με Α.Φ.Μ
050670359 συνταξιούχο, και τον καλεί να
παραστεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Αθηνών Μαρίας Λιάσκου του Σπυρίδωνος κάτοικο Αθηνών οδού Ελ. Βενιζέλου
αρ. 56, τηλ 2102220219, την 22/9/2020
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ.
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρ 3086Α΄/15-9-2020 έκθεση
επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου
110 κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Γιαννιτσών Δημήτριο – Νεκτάριο Τζανογιώργη για λογαριασμό της
Κυριακής Γρηγοριάδου του Σταύρου,
μέχρι πρότινος κατοίκου Γιαννιτσών,
οδός Παπαδοπούλου αρ. 27 και ήδη
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο
της από 30-07-2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών (αρ.
εκθ. κατάθεσης 40/2020), της Δέσποινας
Τσιρινίδου του Γεωργίου, κατοίκου Νέας
Υόρκης Η.Π.Α. 114 Πόλλοκ Πλ, Χικσβιλ
11801 και με Α.Φ.Μ. 129174860ων κατά της δεύτερης. Με την ως άνω κλήση
ορίστηκε ότι οι προτάσεις κατατίθενται
από τους διαδίκους εντός 30 ημερών
και κατάθεση προτάσεων και όλων των
απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από σήμερα

(30-7-2020) αντίστοιχα κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευσης της ανωτέρω
ημερομηνίας, με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις ή προσθήκες δε
θα λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους
εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες
οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται
κατά 30 ημέρες για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 4989Ζ'/16-09-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές
αντίγραφο της από με ημερομηνία 30-072020 Αίτησης (Ανάθεσης αποκλειστικής
άσκησης επιμέλειας), απευθυνόμενης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ασφ. Μέτρων κατ' άρθρ.
682 επ., 728 1α και 735 Κ.Πολ.Δ.) του
αιτούντος, Halim (ον.) Karaj (επ.) του
Demir και της Keze, κατοίκου οικισμού
Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης (ΑΦΜ 168532208), για
τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος
τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων
του: α) Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim
και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 15 ετών
και β) Asja (oν.) Karaj (επ.) του Halim και
της Mimoza, ηλικίας σήμερα 6 ετών, η
οποία στρέφεται κατά της Mimoza (ον.)
Karaj (επ.) του Tahir και της Hatixhe,
κάτοικο οικισμού Μαρώνειας Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ:
130757127), και με την οποία (αίτηση)
ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο
αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αίτησή του, β) να ληφθούν ασφαλιστικά
μέτρα, γ) να αφαιρεθεί προσωρινά από
την καθής η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους Albion (ον.) Karaj (επ.) του
Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα
15 ετών και Asja(oν.) Karaj (επ.) του
Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα
6 ετών και να ανατεθεί αυτή στον αιτούντα αποκλειστικά, δ) Να χορηγηθεί
προσωρινή διαταγή που να του ανατεθεί
προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της
επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους
Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim και
Asja (oν.) Karaj (επ.) του Halim και να
απαγορευθεί η μετοίκηση των ως άνω
ανηλίκων από την κύρια κατοικία τους,
που βρίσκεται στον οικισμό Μαρώνειας
του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί
της παρούσης αιτήσεώς του. Με την υπ'
αριθμ.Ασφ. 159/30-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου χωρίς πινάκιο της
γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου,
που φαίνεται η κατάθεση της ως άνω αιτήσεως από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
του αιτούντος κ. Ίτσα Ιωάννη και με την
κάτωθι αυτής πράξη ορισμού συζήτησης
της Δικαστού του ως άνω δικαστηρίου,
που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της
το κατάστημα του Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),
στις -14- του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,
με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της
αίτησης και της πράξης αυτής οκτώ (8)
ημέρες πριν από την συζήτηση. Και με
την παρά πόδας αυτής με ημερομηνία
31-07-2020 Προσωρινή Διαταγή (Άρθρο
691Α Κ.Πολ.Δ.) της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κας.
Χρυσοστομίδου Ελένης, Προεδρεύουσας Πρωτοδίκη, με την οποία: Αναθέτει
προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων
τέκνων των διαδίκων:α) Karaj Albion και
β) Karaj Asja του Halim και της Mimoza,
στον πατέρα τους Karaj Halim του Demir
και της Keze, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής.
Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να
παραστεί κατά την συζήτηση αυτής, όταν
και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης
μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την καθής η
αίτηση, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της
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παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ
(ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610,
email: kokidist@gmail .com)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αρ. 291/2020 Διάταξη του
Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής και εγκρίθηκε το
από 29-5-2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα
και σκοπούς τους αναφερόμενους στο
άρθρο (2) αυτού, ήτοι, μεταξύ άλλων, τη
συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη
των δυνατοτήτων των αθλητών του για
τη συµµετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, τη φυσική αγωγή των μελών, τη
σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των
σωματικών, ψυχικών και πνευματικών
δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και
των νέων, που έχουν έφεση για άθληση, καθώς και τη δημιουργία αθλητικών
τμημάτων αντισφαίρισης, άρσης βαρών,
παγοδρομιών, γυμναστικής, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ιππασίας, ιστιοπλοΐας, καλαθοσφαίρισης, κανόε – καγιάκ,
κολύμβησης, μοντέρνου πεντάθλου, ξιφασκίας, πετοσφαίρισης, μηχανοκίνητου
αθλητισμού, ποδοσφαίρου, σκοποβολής, ταε κβον ντο, τοξοβολίας, πάλης,
χειροσφαίρισης, κερλινγκ, κωπηλασίας,
μπειζ μπολ, ποδηλασίας, πυγμαχίας,
σοφτ μπωλ, τζούντο, τριάθλου, αντιπτέρισης, χειμερινών αθλημάτων, χόκεϋ,
αεραθλητισμού, γου σου κουνγκ φου,
καράτε, κρίκετ, μπόουλινγκ, ορειβασίας – αναρρίχησης, ράγκμπυ, σκάκι, ζίου ζίτσου, γκολφ, θαλάσσιου σκι, κικ
μπόξινγκ, μαχητικών τεχνών σάμπο,
κούρες, τσιδαόμπα, μπριτζ, παγκρατίου,
υποβρύχιας δραστηριότητας και αθλητικής αλιείας στα οποία να αθλούνται άτομα κάθε ηλικίας και φύλου, όπως αυτοί
αναλύονται στο ως άνω καταστατικό.
Αθήνα, 16-9-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Εκποιούνται με την πτωχευτική διαδικασία (υπ’ αρ. 1330/2020 πράξη της
Εισηγήτριας της Πτώχευσης της εταιρίας
με την επωνυμία «PROTECTA AEBE» &
υπ’ αρ. 427/2020 απόφαση του Π.Π.Α.)
αγροτεμάχιο επιφανείας 89.929τμ μετά
του επ’ αυτού συγκροτήματος κτιρίων
συνολικής επιφάνειας κτιρίων 19.825τμ
που βρίσκεται στο νομό Κιλκίς, δήμο
Πολυκάστρου. Τιμή ορίστηκε το ποσό
του 1.440.000ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει
την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο πέντε
(5) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της υπ’ αρ. 1330/2020 πράξης στο
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του
Ε.Φ.Κ.Α. και ώρα 11:00, στο κατάστημα
του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την
ίδια ώρα μέχρις ότου επιτευχθεί ικανοποιητικό τίμημα και εγκριθεί αυτό από
την κ’ Εισηγήτρια. Πληροφορίες από τον
Σύνδικο της Πτώχευσης, κ’ Δημήτρη Δώνο, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Σκουφά
47-49) τηλ. 2103838729
Αθήνα, 16.9.2020
Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 270/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τμήμα
εκουσίας δικαιοδοσίας, επικυρώθηκε
το από 9-2-2020 τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία
«ETAIPIA ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γενναδίου αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Με απόφαση της Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης της ΕΕΛ της 9-2-2020 τροποποιήθηκαν τα εξής άρθρα του Καταστατικού Το άρθρο 1 (Συντομογραφικά
ΕΕΛ), το άρθρο 5 (Θέματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου), το άρθρο 7 (Μόνο

ως προς τους 9 σταυρούς προτίμησης
για το Δ.Σ.), το άρθρο 14 (Ανακήρυξη
δωρητών και ευεργετών με προϋποθέσεις) και το άρθρο 19 (Ειδική απαρτία
της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση
του Σωματείου).
Αθήνα, 15-9-2020
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 10821Δ/29.07.2020
έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ
ΣΩΤ. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗ, με ΑΦΜ 043956140/
Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευσταθίου Κορφιάτη του Γεωργίου, κατοίκου Ελευσίνας Αττικής,
οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 35, με ΑΦΜ
030387471, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ, πρώην κάτοικο Ελευσίνας, οδός Β.
Λάσκου, αρ. 6, με ΑΦΜ 036714147, και
ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυητή και
ενεχόμενο αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
με τον καλούντα - αιτούντα ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, την από
10-6-2020 κλήση που απευθύνεται στο
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (γ.α.κ. 991 ε.α.κ.
10/2020) σε βάρος των «ALΡΗΑ ΒΑΝΚ Α
Ε.» και «EUROBA NK ERGASIAS Α.Ε.»
και της «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλώντας τον Ανδρέα Μπαγδάτογλου,
να παραστεί 26-5-2021, ημέρα Τετάρτη,
ώρα 9.30 π.μ., στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (πινάκιο ρύθμισης οφειλών), αρ.
13, συγκοινοποιώντάς σε αυτόν και α)
την από 15/5/2015 με αυξ. ;ριθμ. καταθ.
δικογράφου 101/19-5-2015 αίτηση του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ 030387471, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Ελευσίνας, διαδικασία άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010- εκουσία δικαιοδοσία, σε βάρος των «ALΡΗΑ ΒΑΝΚ
Α Ε.» και «ΕUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.», με αρχική δικάσιμο την 14-112018, αίτημα να ορισθούν μηδενικές
καταβολές προς άπαντες τους καθών
και να εξαιρεθεί από την εκποίηση της
περιουσίας του αιτούντος το διαμέρισμα
Β-5 του αιτούντος, που βρίσκεται στην
Ελευσίνα και περιγράφεται στο δικόγραφο, και β) την υπ' αριθμ. 62/2020
απόφαση του Ειρηνοδι κείου Ελευσίνας
- Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν.
3869/2010), επί της ως άνω αιτήσεως,
η οποία κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης και αναβάλλει τη
συζήτηση της προφορικώς ασκηθείσας
κύριας παρέμβασης της «EUROBANK
FPS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» προκειμένου να κλητευθεί
ο εγγυητής ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ
του ΛΑΟΚΡΑΤΗ, και να συμμετάσχει στην
ως άνω συζήτηση κατά τη δικάσιμο της
26-5-2021 στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας.
Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη
συνέπεια, καλούμενο να παραστεί κατά
τη συζήτηση της παρούσας ότε και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Ο Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Αθηνών,
διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών
ΗΛΙΑΣ Π. ΜΟΥΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την με αρ. 19/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι
τροποποιήσεις του καταστατικού του μη
κερδοσκοπικού πολιτιστικού σωματείου
με την επωνυμία «ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ
(ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ) – ΤΖΙΝ ΝΤΑΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ» που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Διονύσου
52), ειδικότερα δε τα άρθρα 2, 3, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 και 18 σύμφωνα
με το από 03/02/2020 τροποποιημένο
καταστατικό του.
Χαλάνδρι,16/09/2020
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Σοφία Παντουβάκη
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Συνήγορος του Πολίτη:
Τριτοκοσμική
η εικόνα της χώρας
στη διαχείριση
των αποβλήτων
Tη ζοφερή πραγματικότητα του τομέα
της διαχείρισης αποβλήτων, περιγράφει
η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη που
παρουσιάστηκε χθες, επιβεβαιώνοντας
ότι ελάχιστα πράγματα συντελέστηκαν
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με
αποτέλεσμα η χώρα μας να σέρνεται στο
ευρωπαϊκό δικαστήριο και να πληρώνει
δυσθεώρητα πρόστιμα.
Αχίλλειος πτέρνα παραμένει η ανακύκλωση και η χωριστή συλλογή αποβλήτων, η διατήρηση των τριτοκοσμικών
χωματερών με μεγάλες εκκρεμότητες
ακόμη και σε αυτές που έχουν κλείσει και
έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί αλλά
και η μεγάλη ανακολουθία νόμων και
έργων, με χαρακτηριστικότερο όλων το
τέλος ταφής (οι δήμοι θα καταβάλλουν
ένα φόρο για τα απόβλητα που συνεχίζουν να θάβουν) που θεσμοθετήθηκε
προ 8 ετών αλλά παραμένει κενό γράμμα. Πρόσφατα το υπουργικό συμβούλιο
υπέγραψε το νέο Εθνικό Σχεδιασμό
για τα απορρίμματα που προβλέπει
συγκεκριμένες δράσεις σε όλη την αλυσίδα της διαχείρισης απορριμμάτων με
σημαντικές υποδομές για την εξάλειψη
και την μείωση των απορριμμάτων.
Ωστόσο ο χρόνος πιέζει για γρήγορες και αποφασιστικές λύσεις αφού
υπάρχουν περιοχές της χώρας που
βρίσκονται στα κόκκινα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω έλλειψης αντίστοιχων
έργων, υπάρχουν δήμοι και περιφέρειες
που, προχωρούν σε προσωρινή διαχείριση αποβλήτων ή την εγκατάσταση
δεματοποιητών, με αποτέλεσμα χιλιάδες
τόνοι απορριμμάτων να στοιβάζονται
σε διάφορες περιοχές της χώρας ή τα
απορρίμματα να μεταφέρονται σε άλλες
περιοχές, δημιουργώντας ένα φαύλο
κύκλο.
Στα προβλήματα, κατά την έκθεση,
περιλαμβάνεται και «η λειτουργία των
υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερεών
αστικών αποβλήτων, χωρίς να διαθέτουν
τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις ή καθ’
υπέρβαση αυτών και κατά παράβαση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Alpha Bank:

Έγκριση σχεδίου
απόσχιση του κλάδου
τραπεζικής δραστηριότητας

Η

Alpha Bank Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς Στρατηγικού της Σχεδίου, που ανακοινώθηκε την 19.11.2019, εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου το σχέδιο πράξης διάσπασης δι’
απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η «Επωφελούμενη») κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των
άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν (εφεξής η «Διάσπαση»).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διάσπασης, ο κλάδος
τραπεζικής δραστηριότητας
της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία, η
οποία θα κατέχει τραπεζική
άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.
Τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού της Διασπώμενης, που περιλαμβάνονται
στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, εμφανίζονται στον
από 30.06.2020 ισολογισμό
μετασχηματισμού που συντάχθηκε σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.
2515/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4601/2019
(εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»). Όλες οι
πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την
ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας,
θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο της πράξης διάσπασης συντελείται
η Διάσπαση (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Διάσπασης») και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα,
τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης,
όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:
(α) Η Επωφελούμενη συνιστάται με το καταστατικό που θα
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

η οποία θα υποβληθεί στον
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
(β) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται, εκ του νόμου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.
2515/1997 και της παρ. 3 του
άρθρου 57 σε συνδυασμό με
την παρ. 2 του άρθρου 70 του
ν. 4601/2019, όπως ισχύουν,
ως καθολική διάδοχος σε
ολόκληρη την περιουσία
(ενεργητικό και παθητικό),
που εισφέρεται σε αυτήν
λόγω της Διάσπασης και
απαρτίζει τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής
Δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.
Η Διασπώμενη, μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της
Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία
της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που
θα παραμείνουν σε αυτή μετά τη Διάσπαση.
Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των
κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank καθώς και της λήψης
όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Διάσπασης.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Η γραφειοκρατία
κύριο εμπόδιο
για πρωτοβουλίες
ψηφιακής ασφάλειας

Η πρόσφατη έκθεση της Kaspersky «State
of Industrial Cybersecurity in the Era of
Digitalization» αποκάλυψε τα κύρια εμπόδια που αναστέλλουν ή καθυστερούν την
υλοποίηση έργων βιομηχανικής ψηφιακής
ασφάλειας.
Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια περιλαμβάνουν την αδυναμία διακοπής της παραγωγής
(34%) αλλά και γραφειοκρατικά βήματα,
όπως μια μακρά διαδικασία έγκρισης (31%)
και η ύπαρξη πολλών υπεύθυνων λήψης
αποφάσεων (23%). Αυτά τα εμπόδια μπορεί να αποβούν μοιραία και ειδικά υπό το
πρίσμα του COVID-19, διότι μπορούν να
επηρεάσουν την εφαρμογή πρωτοβουλιών
ασφάλειας επιχειρησιακής τεχνολογίας
(OT) που σχετίζονται με την πανδημία.
Ο αγώνας για την ψηφιακή ασφάλεια δεν
επιβραδύνεται και κάθε χρόνο πολλά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων
υψηλού προφίλ, πλήττουν τα βιομηχανικά
συστήματα ελέγχου (ICS). Η απαγόρευση
κυκλοφορίας της πανδημίας πρόσθεσε τις
δικές της προκλήσεις στο ήδη υπάρχον
τοπίο απειλών. Οι βιομηχανικές εταιρείες
έπρεπε να προσαρμοστούν σε νέους κανόνες, όπως η τηλεργασία, η ψηφιοποίηση εν
μία νυκτί και οι νέες απαιτήσεις υγιεινής,
καθώς και σε συγκεκριμένες απειλές που
οφείλονται στην πανδημία, όπως η μαζική αύξηση των επιθέσεων phishing. Οι
οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι η
προστασία τους είναι ενημερωμένη με βάση
αυτές τις αλλαγές και ότι δεν υπάρχουν
ανοιχτές πόρτες για κακόβουλες ενέργειες
στα δίκτυα ICS.
Ωστόσο, τα παραπάνω εμπόδια είναι αυτά
που πρέπει να ξεπεράσουν οι οργανισμοί
κατά την εφαρμογή έργων στον τομέα της
ψηφιακής ασφάλειας. Είναι αξιοσημείωτο
ότι τα περισσότερα αφορούν γραφειοκρατικά και όχι τεχνικά εμπόδια - συνολικά,
σχεδόν οι μισοί οργανισμοί (46%) αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας. Εκτός από τα πιο διαδεδομένα
– αργοπορημένες εγκρίσεις και πλήθος
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων - αυτά τα
εμπόδια περιλαμβάνουν παρατεταμένες
διαδικασίες επιλογής προμηθευτών και
αγορών, καθώς και παρεμβολές από άλλα
τμήματα.

