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Εξαδάκτυλος: Μόνο
για τη Γ΄ Λυκείου
να ανοίξουν τα σχολεία
και όπου υπάρχει ανάγκη
Την επιστροφή μόνο της Γ΄
Λυκείου στα θρανία από την
ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου
προανήγγειλε ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
«Επειδή η πίεση είναι τρομακτική, η Επιτροπή θα πρέπει να δει που υπάρχει αδήριτη
ανάγκη και αυτή και μόνο να εξυπηρετείται.
Για παράδειγμα, θα πρέπει να μιλήσουμε
μόνο για την Γ’ Λυκείου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στο αν θα επιτραπούν
οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα,
ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγους σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει μόνο
μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο επικινδυνότητας.
« Έχω την αίσθηση ότι η μετακίνηση των
ανθρώπων από την κυρία κατοικία τους
στη δευτερεύουσα κατοικία τους, εφόσον
βρίσκονται σε περιοχές του ίδιου επιδημιολογικού φορτίου θα διευκόλυνε ώστε να έχουμε
λιγότερους συνωστισμούς τα Σαββατοκύριακα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά μόνο αυτοί και υπό αυτή την προϋπόθεση», κατέληξε.

Υπόθεση Marfin:
Ωρα για συλλήψεις
Εντεκα χρόνια πριν, Μάιος του
2010. Μια κοινωνία ζαλισμένη
έμπαινε, χωρίς να καταλαβαίνει τα πώς και τα γιατί, στο
τούνελ των μνημονίων. Ο
πολιτικός διχασμός στο έπακρο, το μίσος
ανείπωτο και, κυρίως, τυφλό. Αναζητούνταν ο
«εχθρός», αυτοί που «τα έφαγαν», αυτοί που
«μας παρέδωσαν στους ξένους», οι ένοχοι
για τη χρεoκοπία.
Στις 5 Μαΐου 2010 μια τεράστια διαδήλωση
από τα Χαυτεία, μέσω της Σταδίου, βαδίζει
προς το Σύνταγμα και τη Βουλή. Μέσα σε
αυτή, σαν το «ψάρι μέσα στο νερό» και τα
«παιδιά με τα μαύρα ρούχα», τις κουκούλες
και τις μολότοφ. Η βία έχει εισχωρήσει για τα
καλά όχι μόνο στη διαδήλωση, αλλά και στο
κέντρο της Αθήνας. Εύκολος στόχος στην
οδό Σταδίου ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο, ο
«Ιανός», και το ανυπεράσπιστο υποκατάστημα μιας τράπεζας, της Marfin. Τα υπόλοιπα
είναι γνωστά. Εγκλημα χωρίς τιμωρία 11
χρόνια μετά. Το ίδιο πρόσωπο, ο κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, στην ίδια θέση. Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη και τότε και σήμερα.
Επανήλθε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη με
στόχο να τελειώσει μια δουλειά που άφησε
στη μέση.

Γεννηματάς

Ακίνητα

Με βάση αυτή τη ροή ασθενών είναι βέβαιο
ότι θα απαιτηθεί μέχρι τέλος του μήνα η μετατροπή ενός ακόμη νοσοκομείου σε αποκλειστικής νοσηλείας περιστατικών κορωνοϊού.
Το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται στην
επιλογή του "Γεννηματάς".
➞ σελ. 2

Σταϊκούρας

Tις τελευταίες εβδομάδες, στην «πόρτα» της
Mονής Πετράκη επικρατεί... συνωστισμός.
Δεν είναι αυτός που θα περίμενε κανείς,
λόγω των ημερών του Πάσχα που έρχονται.
Oι «επισκέπτες», είναι πιθανοί επενδυτές που
ενδιαφέρονται για τα ακίνητα της Eκκλησίας
της Eλλάδος.
σελ. 3
➞

Αποζημίωση ειδικού σκοπού έως 4.000 ευρώ
θα δοθεί (χωρίς κριτήριο τζιρου) στις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους
και δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους
οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα
κατά τον μήνα Απρίλιο, πλην της εστίασης
που κατακαλύπτεται από άλλη δράση. σελ. 8
➞

Self test:

Από σήμερα στα φαρμακεία
Η

αντίστροφη μέτρηση για τη χρήση των self test έχει ξεκινήσει,
καθώς ήδη από το Σάββατο
έχουν φτάσει οι πρώτες παρτίδες στη
χώρα μας. Η διαδικασία απόκτησής τους
θα είναι απλή, όπως εύκολη αναμένεται
να είναι και η χρήση τους ενώ υποχρεωτικά θα είναι για κάποιες κατηγορίες
επαγγελμάτων αλλά και για τους μαθητές των Λυκείων, όταν αποφασιστεί η
οριστική επιστροφή τους στο σχολείο
στις 12 Απριλίου.
Ετσι κάθε εβδομάδα, μπορούμε να
προμηθευτούμε ένα δωρεάν self test
από το φαρμακείο, με την επίδειξη του
Α.Μ.Κ.Α. και της αστυνομικής μας
ταυτότητας. Μαζί με το κιτ του self test,
παραλαμβάνουμε από τον φαρμακοποιό
και τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή
λήψη του δείγματος. Οι Αρχές επιθυμούν να κάνουμε συχνά self test, ακόμα
κι αν δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα ότι
νοσούμε από COVID-19, καθώς ένας
στους τρεις φορείς του κορονοϊού είναι
ασυμπτωματικός.
Τα τεστ είναι δύο ειδών. Το ένα είναι
ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου. Το
πρώτο περιλαμβάνει μπατονέτα-στυλεό, τη δοκιμαστική πλακέτα όπου θα
τοποθετηθεί το επίχρισμα, το φιαλίδιο
με το υγρό και το σακουλάκι απόρριψης.
Οι οδηγίες χρήσης τους έτσι όπως έχουν
δοθεί από τους ειδικούς:
Με καθαρά χέρια
βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ.
μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά
περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι
τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό
και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα
μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι
μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά
το απορρίπτουμε στο σακουλάκι
έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην
πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής

πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15
λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα
έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο
στο σακουλάκι
οι ενήλικες μπορούν να διενεργήσουν
το τεστ μόνοι ή με βοήθεια εφόσον την
χρειάζονται.
Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών υπό την
επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων.
Σε ανήλικους κάτω των 12 ετών το τεστ
θα διενεργείται από ενήλικους. Τα κιτ
για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν
οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.
Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η
ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το
στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που
υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με
το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το
φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και
μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην
πλακέτα.
Τι κάνουμε εάν το τεστ βγει θετικό στον
κορονοϊό
Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν στους πολίτες εν όψει της άφιξης των self tests
και της διανομής τους από τα φαρμακεία. Αν λοιπόν το αποτέλεσμα του τεστ
σας είναι θετικό, πρέπει να το δηλώσετε

στη σελίδα self-testing.gov.gr. Εκεί θα
βρείτε μία λίστα με τις δομές υγείας που
μπορείτε να επισκεφθείτε προκειμένου
να υποβληθείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid
test) και να γίνει κλινική εκτίμηση και
αξιολόγηση των ευρημάτων. Όπως διευκρίνησε ο κ. Κοντοζαμάνης και αυτό
θα είναι δωρεάν.
Eπόμενες κινήσεις:
Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του
rapid test αυτό εσείς και οι οικείοι σας
πρέπει να παραμείνετε σε κατ ' οίκον
περιορισμό
Στην περίπτωση που ο επιβεβαιωτικός
έλεγχος είναι θετικός, θα επικοινωνήσει
μαζί σας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για περαιτέρω οδηγίες
καθώς και ιχνηλάτηση των επαφών σας.
Αρνητικό τεστ
Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό,
χρειάζεται να το δηλώσετε μόνο αν
ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ή
κοινωνική ομάδα (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές) που υποβάλλεται σε
υποχρεωτικό self test. Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε το self-testing.gov.
gr, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και θα δηλώσετε το απο-

τέλεσμά σας στην ειδική ενότητα. Για
τους μαθητές τη δήλωση κάνει γονέας
ή νόμιμος κηδεμόνας τους.
Στην αυτοαπομόνωση που πρέπει να
ακολουθείται στην περίπτωση που κάποιος βγαίνει θετικός το self test που
έχει κάνει στο σπίτι του, έχουν αναφερθεί ήδη οι ειδικοί.
Aναλυτικά οι οδηγίες τους έχουν ως
εξής:
Εάν κάποιος βρεθεί θετικός μετά το
ατομικό τεστ και ζει στο ίδιο σπίτι με
άλλους ανθρώπους θα πρέπει να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο και να βρίσκεται
μακριά από τους υπόλοιπους τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Τα τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν από
τον ασυμπτωματικό φορέα τις τελευταίες δύο ημέρες θα πρέπει να πεταχτούν,
ενώ ίδιος θα πρέπει να αποφεύγει την
χρήση της κουζίνας.
Ο θετικός τον κορονοϊό φορέας θα πρέπει να φορά μάσκα υψηλής προστασίας
όταν κινείται στους κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί
κοινόχρηστη τουαλέτα.
Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι
και όλοι οι υπόλοιποι που ζουν στο ίδιο
σπίτι καθώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια αντικείμενα στο μπάνιο
ούτε τις ίδιες πετσέτες. Ο καθένας θα
πρέπει να φέρνει τα ατομικά του αντικείμενα όταν θέλει να χρησιμοποιήσει
την τουαλέτα και το μπάνιο, τόνισε.
Να υπάρχουν μισάνοιχτα παράθυρα σε
όλο το σπίτι καθώς πλέον και ο καιρός
επιτρέπει κάτι τέτοιο.
Εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος
νόσησης ενός θετικού φορέα του κορονοϊού, θα πρέπει να πλυθούν και να
απολυμανθούν οι χώροι στους οποίους
απομονώθηκε, δηλαδή το συγκεκριμένο
δωμάτιο πριν χρησιμοποιηθεί από τα
υπόλοιπα μέλη μιας οικογένειας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΑΑΔΕ: «Χάθηκαν»
φόροι 8,2 δισ. ευρώ
λόγω της πανδημίας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Θεαματική πτώση κατά 8,210 δισ.
καταγράφηκε στα φορολογικά έσοδα
που εισπράχθηκαν το 2020 (σε σχέση
με το 2019) λόγω της συρρίκνωσης
της κατανάλωσης και των φορολογητέων εισοδημάτων που προκάλεσα
τα δυο lockdown που επιβλήθηκαν
πέρυσι! Από την επεξεργασία των
στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους που πραγματοποίησε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) προκύπτει πτώση κατά 15,97%
στα συνολικά έσοδα από φόρους που
εισπράχθηκαν το 12μηνο του 2020 σε
σύγκριση με το 12μηνο του 2019.
Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από
51,409 δισ. ευρώ στο 12μηνο του 2019,
περιορίστηκαν σε 43,198 δισ. ευρω το
12μηνο του 2020. Χάθηκαν δηλαδή
φορολογικά έσοδα 8,2 δισ. ευρώ
μέσα σε μια χρονιά λόγω πανδημίας...
Σημειωτέων ότι τα στοιχεία αυτά δεν
λαμβάνουν υπόψιν την επίδραση
από την παράταση των δόσεων του
φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ
το 2021 (που λογιστικά αφορούν στο
2020) και από την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων (τα λεγόμενα
κορωνο-χρεη ύψους 1 δισ. ευρώ).
Σε κάθε περίπτωση η ραγδαία πτώση
των εσόδων οφείλεται στην συρρίκνωση της κατανάλωσης (έμμεσοι
φόροι) και των εισοδημάτων (άμεσοι
φόροι) φυσικών και νομικών προσώπων που σημειώθηκε κατά τη
διάρκεια του 2020 εξαιτίας των
απαγορεύσεων και των περιορισμών
που επιβλήθηκαν στη διεξαγωγή πλήθους επιχειρηματικών και
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα
στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας περίπου 1.700.000
μισθωτοί, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα βγήκαν σε αναστολή εργασίας τον προηγούμενο χρόνο και για
διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες,
λαμβάνοντας έτσι το ειδικό επίδομα
αποζημίωσης από το κράτος. Την ίδια
ώρα περισσότεροι από 1,4 εκατομμύριο ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι υποχρεώθηκαν μέσα στο
2020 να παγώσουν από 5 έως και
7 μήνες κάθε δραστηριότητά τους,
υπολειτουργώντας παράλληλα για
το υπόλοιπο διάστημα του έτους. Το
ίδιο και χειρότερο ήταν το σκηνικό
για 480.000 ιδιοκτήτες (φυσικά
πρόσωπα) που εκμισθώνουν ακίνητα
και υποχρεώθηκαν σε κουρέματα
ενοικίων 40% από το κράτος από
τον Μάρτιο και μετά που ξέσπασε η
πανδημική κρίση.
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Κορωνοϊός:

Ετοιμάζουν και το Γεννηματάς
για Covid νοσοκομείο

Η

βόρεια Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο μικροσκόπιο των επιστημονικών και υγειονομικών αρχών, αλλά αυτή τη φορά ταυτόχρονα με την Αττική. Είναι ενδεικτικό
της κρισιμότητας της κατάστασης στη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη ότι μετέβησαν
στις περιοχές για διήμερο συντονισμό των υγειονομικών σχηματισμων, ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμανης, ο γενικός γραμματέας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος
και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου.
Πλέον στις τακτικές συνεδριάσεις του συντονιστικού οργάνου διαχείρισης της επιδημίας,
στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ,
που συγκαλεί ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κοντοζαμάνης, λαμβάνουν μέρος και
οι διοικητές της 3ης, 4ης και 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΥΠΕ).
Αναπροσαρμόζοντας και πάλι το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για το σύστημα υγείας το αρμόδιο υπουργείο προσθέτει από την Τετάρτη
ένα ακόμη νοσοκομείο του ΕΣΥ σε εκείνα
που νοσηλεύουν αποκλειστικά ασθενείς με
λοίμωξη covid-19. Πρόκειται για το Θριάσιο, συνολικής
δυναμικότητας 180 απλών κλινών και 33 κλινών σε ΜΕΘ.
Από τον αριθμό των ημερήσιων εισαγωγών (300) προκύπτει
πως μέσα σε ένα 24ωρο "γεμίζουν" δύο νοσοκομεία σαν το
Θριάσιο. Με βάση αυτή τη ροή ασθενών είναι βέβαιο ότι θα
απαιτηθεί μέχρι τέλος του μήνα η μετατροπή ενός ακόμη
νοσοκομείου σε αποκλειστικής νοσηλείας περιστατικών
κορωνοϊού. Το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται στην
επιλογή του "Γεννηματάς", έχοντας όμως ως εναλλακτική
και άλλο νοσοκομείο του λεκανοπεδίου.
Επίσης, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο
αλλαγής του ισχύοντος προγράμματος των εφημερευόντων
νοσοκομείων. Αντί κάθε νοσοκομείο να εφημερεύει ανά
τέσσερις ημέρες, εξετάζεται να μπαίνει στην εφημερία κάθε
δύο ημέρες, ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση και κατανομή των ασθενών. Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική εξαρτάται
από τον αριθμό των εξιτηρίων κάθε νοσοκομείου – αν είναι
ικανοποιητικός, οι εφημερίες θα παραμείνουν ως έχουν.
Στις ΜΕΘ νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι χθες 749 ασθε-

E-mail: iho@otenet.gr

νείς. Τρόμο στους ειδικούς της Επιτροπής
δημιουργεί το σενάριο για τουλάχιστον 179
επιπλέον διασωληνωμένους στο λεκανοπέδιο
τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με προγνωστικό
μοντέλο που παρουσιάστηκε σε συνεδρίασή
τους. Αντί κάθε νοσοκομείο να εφημερεύει
ανά τέσσερις ημέρες, εξετάζεται να μπαίνει
στην εφημερία κάθε δύο ημέρες, ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση και κατανομή των
ασθενών. Οι κλίνες ΜΕΘ στην Αττική προχθές
ήταν 415, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη
άλλων 51 κλινών ΜΕΘ covid. Πρόκειται για
μια δραματική διαδικασία εξασφάλισης νέων κλινών ΜΕΘ
για τους δεκάδες ασθενείς που θεωρείται βέβαιον ότι θα τις
χρειαστούν, με στελέχη του υπουργείου Υγείας να επισημαίνουν ότι η "οροφή" στις κλίνες Εντατικής που μπορούν να
αναπτυχθούν μέσα στα νοσοκομεία είναι άλλες 44. ' Υστατη
λύση είναι η ανάπτυξη νοσοκομείων "εκστρατείας" σε στάδια και μεγάλους εκθεσιακούς χώρους. "Ανάσα" για τους
ασθενείς με covid-19 και σημαντική χείρα βοηθείας για το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν οι συσκευές High
Oxygen Flow, δηλαδή Υψηλής Ροής Οξυγόνου, οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την αναπνευστική
λειτουργία αποτρέποντας την επιδείνωση που θα οδηγούσε
σε διασωλήνωση. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας έχει
μεριμνήσει για την ενίσχυση του συστήματος υγείας με 900
τέτοιες συσκευές. Ωστόσο, πρόσκομμα για την αξιοποίησή
τους είναι η τεχνική αδυναμία (λόγω παλαιότητας δικτύων)
αρκετών νοσηλευτικών ιδρυμάτων να τα θέσουν σε λειτουργία,
παράλληλα με αναπνευστήρες και άλλο ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό.

Ηλιακά παγκάκια: Έκαναν την εμφάνισή τους και στην Αθήνα
Στο κλαμπ των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων φιγουράρει από το περασμένο Σάββατο ο δήμος της Αγίας Παρασκευής, εγκαθιστώντας στον πεζόδρομο της κεντρικής πλατείας δύο ολοκαίνουργια, ηλιακά παγκάκια.
Πρόκειται για δύο τεχνολογικά αναβαθμισμένους χώρους που δεν προσφέρουν μόνο ξεκούραση αλλά επικοινωνία
και διασκέδαση αξιοποιώντας για την παραγωγή ενέργειας φυσικούς πόρους όπως ο ήλιος.
Τα «έξυπνα» παγκάκια μέσω ηλιακών πάνελ, υποστηρίζουν τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών με θύρες USB
ή και ασύρματα, διαθέτουν έξυπνο φωτισμό και σύνδεση στο διαδίκτυο με 4G Wi-Fi. Επίσης φωτίζουν τον χώρο,
αφού με την έλευση της νύχτας ανάβουν σε διάφορα χρώματα.
Το ηλιακό παγκάκι μπορεί να προσφέρει εξυπηρέτηση και επικοινωνία ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
καθώς δεν μπορεί να ζεσταθεί πάνω από τους 30 βαθμούς.
Η κίνηση αυτή του Δήμου Αγίας Παρασκευής έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών που γίνονται το
τελευταίο διάστημα (μετά και την αντικατάσταση που έγινε στα ξύλινα παγκάκια που βρίσκονται εντός της κεντρικής
πλατείας) με στόχο την ολική αναμόρφωση της περιοχής.
Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και από άλλους δήμους της χώρας ενώ σύντομα ηλιακά παγκάκια θα εγκατασταθούν
και σε άλλες πλατείες της πόλης.
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Επίθεση με βιτριόλι:
Ομολόγησε
η 35χρονη Εφη
Ομολόγησε η Εφη Κακαράντζουλα, η γυναίκα που είχε επιτεθεί με βιτριόλι στην άτυχη
Ιωάννα Παλιοσπύρου στην Καλλιθέα.
Η 35χρονη μετέβη με τον δικηγόρο της Σάκη
Κεχαγιόγλου νωρίς το πρωί στην ανακρίτρια
και απολογήθηκε για όλα όσα την κατηγορούν.
Η γυναίκα παραδέχτηκε όλα όσα έχει κάνει, ζήτησε συγγνώμη, ενώ επέμενε ότι δεν
ήθελε να σκοτώσει την Ιωάννα. «Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, είμαι συντετριμμένη» είπε
χαρακτηριστικά. Η διαδικασία έγινε κάτω
από άκρα μυστικότητα καθώς η ίδια από την
αρχή ήταν αρνητική και δεν είχε δώσει καν
προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία
επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Η
Εφη Κακαράντζουλα έμεινε στο γραφείο της
ανακρίτριας για μία ώρα. Η 35χρονη πάντως
δεν θέλησε να απολογηθεί δια υπομνήματος
και προτίμησε να το κάνει προφορικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη
ζήτησε συγγνώμη συντετριμμένη και επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεσε να σκοτώσει, αλλά να
«προκαλέσει πόνο» στο θύμα της, εξ αιτίας
«ενός προσωπικού προβλήματος που είχε
μαζί της». Παράλληλα διέψευσε ότι ήθελε
να πάει στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν η
Ιωάννα για να τη σκοτώσει.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της γυναίκας
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα
ανθρωποκτονίας, ενώ από την αρχή ο συνήγορός της είχε εκφράσει τη διαφωνία του
με τη συγκεκριμένη δίωξη σημειώνοντας ότι
το αδίκημα θα έπρεπε να είχε χαρακτηρισθεί
ως προς την ποινική του απαξία ως βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Πανελλαδική απεργία
στις λαϊκές αγορές
την Τετάρτη
Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση αποφάσισε για την ερχόμενη Τετάρτη 7 Απριλίου, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών στις λαϊκές αγορές.
Αντιδρούν στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η
κυβέρνηση το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση του κλάδου, δεν προάγει την ανάπτυξης
του θεσμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, την Τετάρτη 7 Απριλίου δεν θα πραγματοποιούν πωλήσεις στις λαϊκές αγορές οι
πωλητές, αλλά θα προσέλθουν στους πάγκους
τους διαθέτοντας δωρεάν προϊόντα στους
καταναλωτές. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Σύνταγμα, ενώ
αντίστοιχες συγκεντρώσεις οργανώνονται και
σε άλλες πόλεις.
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Σε ειδική πλατφόρμα
θα καταχωρούνται
τα αιτήματα
για γραφειοκρατικά
θέματα
Ετοιμάζεται ειδική πλατφόρμα,
στην οποία θα καταχωρίζονται τα
αιτήματα μεγάλων επενδύσεων και
μέσω αυτής θα ζητούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με στόχο
οι επενδυτές να αντιμετωπίζουν
λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ένωσης Λογιστών-Οικονομολόγων
(ΠΑΕΛΟ) ότι προέκυψε από τη διαδικτυακή συνάντηση με τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη με θέμα: «Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση - λογιστές και επιχειρήσεις» στο κανάλι της ένωσης (
Youtube ΠΑΕΛΟ ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από
τη συζήτηση ήταν τα εξής:
- Ξεκινά η εφαρμογή έναρξης ατομικής επιχείρησης μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και επομένως καταργείται η υποχρεωτική επίσκεψη στα
μητρώα των εφοριών.
- Θα ξεκινήσει άμεσα η διασύνδεση
του ΓΕΜΗ με τα μητρώα των εφοριών και του ΕΦΚΑ, και επομένως
δεν θα απαιτείται μετά από κάθε
μεταβολή στο ΓΕΜΗ (τροποποίηση
καταστατικού, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, αλλαγή διαχειριστή κ.λπ.) η επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ και
ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια εξοικονομούνται πολύτιμες εργατοώρες για
τους λογιστές.
- Δρομολογείται η ηλεκτρονική
υπογραφή των λογιστών -φοροτεχνικών σε συνάρτηση με την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος τους και
σε συνεργασία με τα επιμελητήρια.
- Με την πλήρη ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών του δημοσίου η ανταπόκριση των δημοσίων υπηρεσιών ως
προς την εξυπηρέτηση του πολίτη
και των επιχειρήσεων θα είναι
άμεση.
- Θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα όπου θα καταχωρούνται τα αιτήματα μεγάλων επενδύσεων και από
αυτήν θα ζητούνται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που χρειάζονται,
με στόχο οι επενδύσεις να γίνουν
περισσότερο φιλικές (ως προς το
θέμα της γραφειοκρατίας ) στους
επενδυτές.
- Απο τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης θα σχεδιασθεί και θα
δημιουργηθεί το νέο ΕΡΓΑΝΗ και
το ΝΕΟ TAXIS, ώστε και τα δύο να
εκσυγχρονιστούν.
- Τέλος, για την εφαρμογή του
mydata, τόσο ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου όσο και οι
εκπρόσωποι της ΠΑΕΛΟ τόνισαν ότι
χρειάζεται χρόνος, εκπαίδευση και
σίγουρα πρόγραμμα επιδότησης (για
εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού,
ασφάλεια προσωπικών δεδομένων)
για επιχειρήσεις και λογιστές, ώστε
η εφαρμογή του να γίνει χωρίς προβλήματα και με απόλυτη επιτυχία.

«Συνωστισμός» διεθνών οίκων
για τα «ιερά» ακίνητα
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ις τελευταίες εβδομάδες, στην «πόρτα» της Mονής Πετράκη επικρατεί... συνωστισμός. Δεν
είναι αυτός που θα περίμενε κανείς, λόγω των ημερών του Πάσχα που έρχονται. Oι «επισκέπτες», είναι πιθανοί επενδυτές που ενδιαφέρονται για τα ακίνητα της Eκκλησίας της
Eλλάδος τα οποία θα βγουν το επόμενο διάστημα προς αξιοποίηση και... πριν από αυτούς, ελληνικά
και διεθνή μελετητικά γραφεία και εξειδικευμένοι οίκοι. Oι τελευταίοι, θέλουν να αναλάβουν το
-μάλλον τιτάνιο- έργο της σύνταξης του «Kτηματολογίου» της Eκκλησίας.
Η Aρχιεπισκοπή Aθηνών και πάσης Eλλάδος είχε αποφασίσει
να «τρέξει» το project με ταχείς ρυθμούς. Aρχικά, έθηκε σε ισχύ
ο νέος κανονισμός εκμισθώσεων, εκποιήσεων και διαχείρισης
της περιουσίας της Eκκλησίας της Eλλάδος και σειρά έχουν οι
διαδικασίες για τη διενέργεια μελέτης εκμετάλλευσης.
H Eκκλησία έχει ήδη «ανεβάσει στροφές» στην αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας της, με την Iερά Aρχιεπισκοπή Aθηνών να
έχει προκηρύξει διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, με στόχο την
εύρεση μελετητικού γραφείου, το οποίο και θα δημιουργήσει
βάση δεδομένων με όλες τις λεπτομέρειες και τα επιμέρους
χαρακτηριστικά των ακινήτων της.
O διαγωνισμός για το έργο -το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,34
εκατομμυρίων ευρώ- έχει ως ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών
προσφορών τη 10η Aπριλίου, γεγονός που σημαίνει ότι εάν η
όλη διαδικασία συνεχίσει όπως σήμερα να εξελίσσεται ομαλά
-χωρίς ενστάσεις να... φαίνονται στον ορίζοντα- μέχρι το τέλος
του τρίτου τριμήνου του έτους θα οριστικοποιηθούν οι σχετικές
συμφωνίες, ώστε να ξεκινήσει το έργο της σύνταξης του «ιερού
κτηματολογίου» και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 το έργο
θα έχει ολοκληρωθεί.
Φυσικά, το έργο δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, μιας και η
περιουσία ακινήτων της Eκκλησίας είναι μεγάλη, με μέρος της
να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. H πιο επίσημη καταγραφή
της, που υπάρχει ως σήμερα, η βάση δεδομένων της Eκκλησίας που είναι γνωστή ως Yποσύστημα Διαχείρισης Aκίνητης Περιουσίας, περιέχει σκαναρισμένα έγγραφα (κατά κύριο
λόγο τίτλους κυριότητας/ιδιοκτησίας) τα οποία αντιστοιχούν
σε 13.300 καταχωρίσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτά
περιλαμβάνεται και ένας αριθμός ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί αμφισβητούμενα, αλλά βρίσκονται σε φάση τελικής
τακτοποίησης με τους αμφισβητούντες -συνήθως πρόκειται
για δημοτικές αρχές- και οι νομικές υπηρεσίες της Eκκλησίας
θεωρούν πως είναι «τελειωμένες υποθέσεις».
Oυσιαστικά ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε μία, όχι
εκ του μηδενός, αλλά πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική
τεκμηρίωση των εκκλησιαστικών ακινήτων, αφού πρόσφατα
η IAA ψηφιοποίησε και καταχώρησε στο Yποσύστημα Διαχεί-

ρισης Aκίνητης Περιουσίας (ΔEAΠ), που διαθέτει η Aρχιεπισκοπή και χειρίζεται η Eκκλησιαστική Oικονομική Yπηρεσία
της Eκκλησίας της Eλλάδος (EKYO), τον παραπάνω αριθμό
εγγραφών ιδιοκτησιών της. Oι συγκεκριμένες όμως, 11.300
εγγραφές, όπως επισημαίνουν εκκλησιαστικές πηγές, αφορούν
μόνο αρχικά στοιχεία, καθώς λείπουν τα λεγόμενα μεταδεδομένα
και δεν έχει γίνει, όπως προαναφέρθηκε η αντιστοίχησή τους
με τις πραγματικές ιδιοκτησίες. Σήμερα στη βάση δεδομένων
εκκλησιαστικών ακινήτων, υπάρχουν περίπου 605 χιλιάδες
σκαναρισμένα έγγραφα τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου
1,5 εκατ. σελίδες.
Eκτός από την επεξεργασία και ανάλυση των ψηφιοποιημένων
εγγράφων, ο ανάδοχος θα πρέπει να ψηφιοποιήσει φυσικό
αρχείο 110.500 εγγράφων ή 265.000 σελίδων που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη.
Για τις υπάρχουσες 11.300 εγγραφές, λοιπόν, ο ανάδοχος ο οποίος
θα προκύψει, θα πρέπει να προβεί στην περαιτέρω γεωχωρική
και διοικητική τεκμηρίωσή τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι
θα πρέπει, να αντιστοιχήσει τις εγγραφές με τα πραγματικά
ακίνητα. Πλην αυτών, όταν ολοκληρώσει την καταγραφή, ο
ανάδοχος θα καταρτίσει μία λίστα με 500 τα πιο ώριμα και πιο
εμπορικά ακίνητα της Eκκλησίας που πρόκειται να αξιοποιηθούν
άμεσα, με κριτήρια τη φυσική κατάστασή τους, τη θέση τους
και τις δυνητικές τους χρήσεις κτλ.
Πληροφορίες της «Deal» αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για το έργο,
εκτός από ελληνικά μελετητικά γραφεία, έχουν εκφράσει και
μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού. Kι αυτό γιατί θεωρείται δεδομένο
πως το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ιστορική σημασία
για τη χώρα, θα ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες κινήσεις και
από Mονές και Πατριαρχεία που διατηρούν ακίνητη περιουσία
στην Eλλάδα.
Aυτό, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, «εκτοξεύει» τον αριθμό των
ακινήτων που μπορούν να μπουν στο «παιχνίδι» της αξιοποίησης,
αλλά και να δημιουργήσει μια πιο «τακτοποιημένη» εικόνα
σε ό,τι αφορά την περιουσία που ανήκει σε εκκλησιαστικούς
φορείς και την πραγματική αξία της, ώστε να σταματήσουν οι
υποθέσεις σχετικά με αυτή.

Το μυστικό για την καλή καρδιομεταβολική υγεία στη μέση ηλικία
περιλαμβάνει τακτική σωματική
δραστηριότητα και διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και άλλες
υγιεινές επιλογές, ισχυρίζεται νέα
έρευνα που βασίστηκε σε στοιχεία
της Μελέτης για την Καρδιαγγειακή
Υγεία Framingham -η έναρξη της
οποίας τοποθετείται 70 χρόνια πίσω
στο Framingham της Μασαχουσέτης- και δημοσιεύεται στο Journal
of the American Heart Association
της Αμερικανικής Καρδιολογικής
Εταιρείας.
Βασικό στοιχείο για την υπολογισμό
της καρδιομεταβολικής υγείας αποτέλεσε το μεταβολικό σύνδρομο, ένα
σύμπλεγμα δυσλειτουργιών που περιλαμβάνει υψηλές τιμές σπλαχνικού
λίπους, αντίστασης στην ινσουλίνη
και αρτηριακής πίεσης και αυξάνει
κατακόρυφα τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες, εγκεφαλικό επεισόδιο και
διαβήτη τύπου 2.
Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν αν οι Οδηγίες Σωματικής Άσκησης του αμερικανικού Υπουργείου
Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών
του 2018 και ο Διατροφικός Οδηγός του 2015-2020 -η τήρηση του
συνδυασμού ή ενός σκέλους μόνο-,
μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη
μελλοντική εικόνα για την υγεία των
ανθρώπων. Το Υπουργείο έχει συστήσει 150 λεπτά ήπιας ή 75 έντονης σωματικής άσκησης, όπως περπάτημα ή
κολύμβηση, και υγιεινά διατροφικά
μοντέλα με συγκεκριμένους στόχους
και περιορισμούς.
Το πληθυσμιακό δείγμα της μελέτης
αποτελείτο από ενήλικες 18 ετών και
άνω, με μέση ηλικία τα 47 έτη και το
54% γυναίκες, τέθηκε στο μικροσκόπιο των ερευνητών για το διάστημα
2008-2011 για να διαπιστωθεί η επίδραση της τήρησης των οδηγιών στις
πιθανότητες μεταβολικού συνδρόμου
στα έτη 2016-2019.
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Βουλγαρία:
Ο Μπορίσοφ προτείνει
να σχηματιστεί
κυβέρνηση
τεχνοκρατών

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
ο Μπόικο Μπορίσοφ, πρότεινε να
σχηματιστεί διακομματική νέα κυβέρνηση με τη συμμετοχή τεχνοκρατών, μετά τις βουλευτικές εκλογές
που διεξήχθησαν την Κυριακή, στις
οποίες το κόμμα του, το GERB (κεντροδεξιά), προηγείται, αλλά χωρίς
να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία
των εδρών στο κοινοβούλιο.
«Προτείνω ειρήνη – ας αξιοποιήσουμε τους ειδικούς (...) και ας αντιμετωπίσουμε την πανδημία (του νέου
κορωνοϊού) ώστε να μπορούμε να
ατενίσουμε ξανά το μέλλον με αισιοδοξία», είπε ο κ. Μπορίσοφ.
Σύμφωνα με εταιρίες δημοσκοπήσεων και τα πρώτα αποτελέσματα, το
GERB, το κυβερνών, θεωρούμενο ως
φιλοευρωπαϊκό κόμμα, θα συγκεντρώσει κάτι παραπάνω από το 25%
των ψήφων στη φτωχότερη χώραμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
Μπόικο Μπορίσοφ δεν υπεισήλθε σε
λεπτομέρειες για τους τεχνοκράτες
που εισηγείται να διοριστούν στην
κυβέρνηση.
Πέρα από το GERB, στο βουλγαρικό
κοινοβούλιο αναμένεται να εκλέξουν
μέλη άλλα έξι κόμματα, ανάμεσά
τους τρία κόμματα διαμαρτυρίας.
Ο κ. Μπορίσοφ, σε βίντεο που
μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του
στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης
Facebook, απευθύνθηκε σε δεύτερο
πρόσωπο στις ηγεσίες αυτών των
κομμάτων: «Δεν έχετε καμιά εμπειρία, δεν έχετε ανθρώπους, πρέπει να
μάθετε, αλλά έχετε τεράστιες δυνατότητες», είπε. Τα επίσημα αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν
ακόμη και τέσσερις ημέρες μετά την
ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία διεξήχθη με πολλούς
περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Προβλέφθηκε να δοθεί η δυνατότητα στους
εκλογείς να ψηφίζουν κατ’ οίκον,
με τις κάλπες να μετακινούνται από
σπίτι σε σπίτι, σε περιοχές οι οποίες
τελούν σε καραντίνα.
Συνολικά 6,7 εκατ. πολίτες της
Βουλγαρίας είχαν δικαίωμα να
συμμετάσχουν στην ψηφοφορία
για την ανάδειξη των 240 μελών
του κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την
Gallup International, η συμμετοχή
ήταν γύρω στο 48% του εκλογικού
σώματος. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα
επίσημα στοιχεία για αυτήν.

Ο Ερντογάν «είδε» πραξικόπημα:

Συλλήψεις ναυάρχων και του
εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ρ

αγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία με τις πρώτες συλλήψεις απόστρατων που
υπέγραψαν την ανακοίνωση των 103 απόστρατων ναυάρχων που στρέφονται κατά
του Ερντογάν. Εκδόθηκε εντολή κράτησης για 10 εξ αυτών και οι επόμενες ημέρες
θεωρούνται κομβικές.

Σύμφωνα με έκτακτη είδηση της
ιστοσελίδας της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Τζουμχουριέτ,
συνελήφθη σήμερα το πρωί στο
σπίτι του ο απόστρατος ναύαρχος
Τζεμ Γκιουρντενίζ.
Την είδηση επιβεβαίωσε, με
ανάρτηση στο twitter η σύζυγός
του Ρενγκίν Γκιούρντενιζ η οποία
ανέφερε ότι αστυνομικοί έκαναν
έφοδο στην κατοικία τους λίγο
πριν τις 6.30 πμ και συνέλαβαν το
σύζυγό της. Ο Τζεμ Γκιουρντενίζ,
μάλιστα, ανήκει σε αυτούς, που ανέπτυξε σε συνεργασία
με τον τότε επιτελάρχη του πολεμικού ναυτικού Τζιχάτ
Γιαϊτζί, το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Μετά την οικονομία, τις δημοσκοπήσεις και τις μαζικές
διαδηλώσεις εναντίον του, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ένα
ακόμα ανοιχτό εσωτερικό μέτωπο.
Πάνω από εκατό (103) Τούρκοι απόστρατοι ναύαρχοι υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, καταγγέλοντας την ισλαμοποίηση
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εξέφρασαν επίσης
ανησυχίες για το μέλλον της Συνθήκης του Μοντρέ. Είναι
η συνθήκη που καθορίζει το καθεστώς του Βοσπόρου και
των Δαρδανελίων και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα
των μη στρατιωτικών πλοίων εν καιρώ ειρήνης. Η Συνθήκη
του Μοντρέ επιτρέπει επίσης την διέλευση πολεμικών
πλοίων των παρευξείνιων χωρών, με πρότερη ειδοποίηση
επτά ημερών, ενώ περιορίζει τη διέλευση πολεμικών πλοίων
που δεν ανήκουν σε χώρες της Μαύρης Θάλασσας.
Ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Τουρκία δεν
αποκομίζει κανένα οικονομικό όφελος από την ελεύθερη
διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Βόσπορο, λόγω της
Συνθήκης του Μοντρέ και ότι η υφιστάμενη κατάσταση
πρέπει να αλλάξει. Ως εναλλακτική λύση προτείνει τη
διάνοιξη της διώρυγας της Κωνσταντινούπολης. Το καθεστώς Ερντογάν αντιμετώπισε με ιδιαίτερη δυσφορία
την παρέμβαση των ναυάρχων, υπονοώντας ακόμα και
προσπάθεια πραξικοπήματος.
Η πραγματικότητα είναι ότι στη σημερινή Τουρκία δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι οι 103 αυτοί ναύαρχοι
δεν απολαμβάνουν κάποιου είδους στήριξη και κινούνται
μόνοι τους. Ο Τούρκος πρόεδρος έτσι κι αλλιώς νιώθει
εγκλωβισμένος και απομονωμένος με τη στάση του Τζο
Μπάιντεν να του επιτείνει την ανησυχία. Ο Ερντογάν συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη στο προεδρικό

μέγαρο στην Άγκυρα καθώς και
συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης,
με μοναδικό θέμα συζήτησης την
ανακοίνωση των ναυάρχων.
Η πιθανή αποχώρηση από τη Συνθήκη του Μοντρέ αφορά και την
Ελλάδα, καθώς είναι αυτή που
καθορίζει το στρατιωτικό καθεστώς της Λήμνου και της Σαμοθράκης. Επιπλέον, αποτελεί και
μέρος της Συνθήκη της Λωζάνης,
η οποία με τη σειρά της καθορίζει το καθεστώς των νησιών
μας Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
Οι αντιδράσεις για την ανακοίνωση ήταν σφοδρές. Ο πρόεδρος της τουρκικής Βουλής Μουσταφά Σεντόπ ανήρτησε ότι «αυτοί οι απόστρατοι, που δεν τους είχαμε δει για
χρόνια, δημιουργούν χάος στην Τουρκία με τις δικές τους
ατζέντες». Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού
επίσης παρενέβη.
«Η κυβέρνηση θυμάται πάντα όσους είναι πιστοί στη δημοκρατία. Αυτοί οι ναύαρχοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον
βαθμό και τη στολή τους ως μέσο πίεσης για την προώθηση
της ρητορικής τους». Ο κυβερνητικός σύμμαχος του κ.
Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί και αρχηγός των Γκρίζων
Λύκων και του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης ανέφερε ότι «Πρέπει να καθαιρεθούν από τον βαθμό
τους όλοι οι ναύαρχοι που υπογράφουν το κείμενο το οποίο
δημοσιοποιήθηκε μεσάνυχτα και φέρει τα χαρακτηριστικά
ενός προνουντσιαμέντο.
Πρέπει να τους αφαιρεθούν όλα τα συνταξιοδοτικά τους
δικαιώματα και να κοπεί η σύνταξή τους. Πρέπει να γίνει
πολύπλευρη δικαστική και διοικητική έρευνα για την ανακοίνωση. Το ζήτημα αφορά την πατρίδα, τη δημοκρατία,
τη λαϊκή βούληση. Το κόστος του συμβιβασμού και της
καθυστέρησης θα είναι μεγάλο»
Ούτε η αντιπολίτευση έμεινε αμέτοχη, καταδικάζοντας
την ανακοίνωση. Υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή «αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα». Απέρριψε,
όμως, τα σενάρια περί πραξικοπήματος.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο Ερντογάν θα το πάει
μέχρι τέλους με τις διώξεις; Το δεύτερο επίσης σημαντικό
ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι στο Πολεμικό
Ναυτικό που συμφωνούν με την κίνηση των 103.
Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Πανδημία-Τουρκία: Άλλοι 185 θάνατοι
και σχεδόν 42.000 κρούσματα σε 24 ώρες
Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 41.998
κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός ελαφρά χαμηλότερος από το ρεκόρ της προηγουμένης (44.756), καθώς η
χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση των μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό. Το σύνολο των κρουσμάτων έφθασε
τα 3,48 εκατομμύρια.
Το ίδιο διάστημα, άλλοι 185 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν. Ο απολογισμός της πανδημίας ανέρχεται ως αυτό
το στάδιο σε 32.263 νεκρούς, κατά τα επίσημα δεδομένα.
Το τρέχον διάστημα, η Τουρκία κατατάσσεται πέμπτη σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τον μέσο όρο επτά ημερών
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά 24 ώρες, κατά υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.
Τα κρούσματα αυξήθηκαν ραγδαία αφότου η κυβέρνηση χαλάρωσε τα μέτρα στις αρχές του Μαρτίου.
Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ορισμένα μέτρα θα επανέλθουν σε ισχύ, ενώ θα
επιβάλλεται lockdown τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, το οποίο στην Τουρκία φέτος ξεκινά
τη 13η Απριλίου.
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ΕΕ: «Μεγάλη ανησυχία» για
τη «ρωσική στρατιωτική
δραστηριότητα» κοντά
στα ουκρανικά σύνορα
Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας,
ο Ζοζέπ Μπορέλ, υποσχέθηκε την Κυριακή
ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει «ακλόνητη» υποστήριξη στο Κίεβο κι εξέφρασε την
ανησυχία του για τις κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.
«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τη
ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω
από την Ουκρανία», ανέφερε μέσω Twitter ο
κ. Μπορέλ έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών,
τον Ντμίτρο Κουλέμπα.
Εξέφρασε ακόμη την «ακλόνητη υποστήριξη
της ΕΕ στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».
Ο κ. Μπορέλ ανήγγειλε ότι θα συζητήσει με
τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας
και τους υπουργούς Εξωτερικών των 27 χωρών μελών της ΕΕ στο προσεχές συμβούλιο
εξωτερικών υποθέσεων τον Απρίλιο.
Το Κίεβο κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τη Μόσχα ότι συγκεντρώνει στρατεύματα στα βόρεια και στα ανατολικά σύνορα
της Ουκρανίας, καθώς και στη χερσόνησο της
Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.
Το Κρεμλίνο δεν αρνήθηκε τις πρόσφατες
κινήσεις στρατευμάτων, αλλά επέμεινε ότι
«δεν απειλούν κανέναν».
Η ένοπλη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία
έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 13.000
ανθρώπους από το 2014, σύμφωνα με τον
ΟΗΕ. Οι δυτικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, τονίζουν πως παραμένουν στο
πλευρό του Κιέβου.

Κορωνοϊός - Βρετανία:
Δωρεάν για κάθε πολίτη
δύο rapid test Covid
την εβδομάδα
Κάθε πολίτης στη Βρετανία θα μπορεί να
κάνει δωρεάν δύο φορές την εβδομάδα rapid
test ακόμη και το σπίτι του. Αυτό είναι ένα
από τα σχέδια του Βρετανού Πρωθυπουργού,
Μπόρις Τζόνσον, τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, προκειμένου οι Βρετανοί
να μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο
χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων κατά
της νόσου Covid.
Σύμφωνα με το BBC και την βρετανική εφημερίδα Daily Mail, o ένοικος της Ντάουνινγκ
Στριτ θα απευθύνει έκκληση στους συμπολίτες του να υποβάλλονται δύο φορές την
εβδομάδα στα τεστ Covid που θα χορηγούνται
δωρεάν. Στόχος της κυβέρνησης του Λονδίνου
είναι «να εντοπιστούν τα ίχνη των κρουσμάτων έτσι ώστε οι πολίτες να επιστρέψουν στα
πράγματα που απολαμβάνουν».
Το πρόγραμμα αυτό κοστίζει στην κυβέρνηση
πολλά δισεκατομμύρια λίρες, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Daily Mail. Tα rapid test
θα δείχνουν το αποτέλεσμα σε μισή ώρα και
δεν θα απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση,
όπως επισημαίνει το BBC. Eπιπλέον, όπως
διευκρινίζει το βρετανικό δίκτυο, τα rapid
test απευθύνονται σε άτομα χωρίς συμπτώματα Covid και μπορούν να ληφθούν ακόμη
στο σπίτι.
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Εντός του 2021
ο διεθνής
διαγωνισμός για
το Ταε Κβον Ντο
στο Φάληρο
«Στόχος μας για το επόμενο διάστημα
είναι να προκηρύξουμε ένα διεθνή
διαγωνισμό που θα είναι άρτιος και θα
ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα
της αγοράς, ανοίγοντας έτσι το δρόμο
για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού
πόλου ανάπτυξης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Φαλήρου, ο οποίος θα προσφέρει μια σειρά
από δραστηριότητες ποιοτικές, καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον».
Αυτό επισημαίνει ο κ. Στέφανος Βλαστός, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.),
ιδιοκτήτρια του ακινήτου του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, η οποία την περασμένη εβδομάδα απηύθυνε πρόσκληση
εκδήλωσης (αρχικού) ενδιαφέροντος
για την αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ του
Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου. Η συγκεκριμένη ζώνη έκτασης 262 στρεμμάτων
περιλαμβάνει καταρχάς το πολυσυζητημένο, κλειστό Γυμναστήριο Τάε Κβον
Ντο -το οποίο είχε βγεί στην αγορά και
με προηγούμενους διαγωνισμούς, χωρίς
ωστόσο επιτυχία, για τη μετατροπή του
σε συνεδριακό κέντρο- την Εσπλανάδα,
το Γυάλινο κτίριο, την Πλατεία Νερού και
υπαίθριους χώρους στάθμευσης.
Οι προσπάθειες για την αξιοποίηση του
Τάε Κβον Ντο είχαν ξεκινήσει ήδη μεταολυμπιακά με ουκ ολίγες διαγωνιστικές
διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν
κατά καιρούς -ανάλογα με την περίοδο
και το διαγωνισμό -«ηχηροί» παίκτες
της αγοράς από τους κλάδους των
κατασκευών, ξενοδοχείων, συνεδρίων,
real estate (όπως οι όμιλοι Λασκαρίδη,
ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ, Ιωάννου, Βασιλάκη, ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.α.). Οι διαδικασίες ωστόσο,
έστω κι αν κατά κοινή παραδοχή η Αθήνα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο προκειμένου να ενισχύσει το
μερίδιό της στο χώρο του συνεδριακού
τουρισμού, ουδέποτε καρποφόρησαν για
διαφορετικούς λόγους σε κάθε συγκυρία, είτε αυτοί αφορούσαν το συνδυασμό των χρήσεων και την αποδοτικότητα
του προτεινόμενου business plan σε
σύγκριση με τα απαιτούμενα κεφάλαια
για την επένδυση, είτε ακόμη το δυσμενές οικονομικό κλίμα κ.ο.κ..
Τώρα, η πρόσκληση ενδιαφέροντος
από πλευράς της ΕΤΑΔ είναι ένα πρώτο
βήμα προκειμένου η εταιρεία να «ζυγίσει» τις προθέσεις των επενδυτών για
ένα τμήμα πάνω στην Αττική Ριβιέρα η
οποία μεταμορφώνεται σταδιακά μέσα
από τις νέες επενδύσεις που έχουν
δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια (Φαληρικός Ορμος, Αστέρας Βουλιαγμένης,
Αστέρια Γλυφάδας κ.α.). Ο διαγωνισμός
θα ακολουθήσει στο δεύτερο στάδιο,
ενώ τα απαιτούμενα κεφάλαια για την
ανάπλαση του ακινήτου αντιστοιχούν σε
αρκετές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ,
ανάλογα με την επιχειρηματική πρόταση
του επενδυτή.

Opening για το 5στερο
«παλάτι» στο Σύνταγμα

Δ

υο μεγάλα openings, ένα στην Aθήνα εντός του 21 και ένα δεύτερο στη Mύκονο, το οποίο
μπαίνει «στα σκαριά» για το 22, «σηματοδοτούν» την ενίσχυση της παρουσίας ενός κορυφαίου επιχειρηματικού ομίλου στην ξενοδοχειακή αγορά.

Mε το βλέμμα στραμμένο στην πορεία της πανδημίας και
στις κυβερνητικές αποφάσεις για το φετινό «άνοιγμα»
του τουρισμού στην Eλλάδα, η INTRAKAT (εταιρία της
INTRACOM HOLDINGS) κατασκευάζει το νέο boutique
hotel «Xenodocheio Milos» 5 αστέρων σε ένα πολύ όμορφο
νεοκλασικό κτήριο πίσω από την Παλιά Bουλή, στο κέντρο της
Aθήνας, στη συμβολή των οδών Kολοκοτρώνη 3-5 και Bουλής.
H προοπτική του είναι να «ανοίξει τις πύλες» του μέσα στο
2021, σε πολύ κοντινή απόσταση σε μια από τις δυο πιο εμβληματικές πλατείες της χώρας, το Σύνταγμα, μετά από μια
σχετική καθυστέρηση στα τελικά χρονοδιαγράμματα, λόγω
της υγειονομικής κρίσης
Tο συνολικό εμβαδόν του κτίσματος εκτείνεται συνολικά σε
4.400 τ.μ., αποτελείται από ισόγειο, 5 ορόφους και 2 υπόγεια,
είναι δυναμικότητας 43 κλινών ενώ το ύψος της επένδυσης
ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ.
Tο νέο ξενοδοχείο διαμορφώνεται, ουσιαστικά, από δύο «δίδυμα» διατηρητέα κτίρια που ενοποιούνται από μια μεταγενέστερη
γυάλινη προσθήκη στους τελευταίους ορόφους και ανήκει στο
Mετοχικό Tαμείο Στρατού. H INTRAKAT τα έχει μισθώσει
από το 2017 προς εκμετάλλευση για διάστημα 20 ετών.
Στο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει το διασημότερο ελληνικό
εστιατόριο στον κόσμο, το «Estiatorio Milos», το οποίο θα
στεγάζεται στην ψηλοτάβανη αίθουσα του ισογείου και στο
πατάρι της, θα έχει ξεχωριστή είσοδο από τη Στοά Mπολάνη
και χωρητικότητα 135 ατόμων.
Tη διαχείριση του «Xenodocheio Milos» έχει αναλάβει η
εταιρία Epoque Collection, που οποία διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στη λειτουργία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων.
Σημαντική παράμετρος του project, ότι θα είναι το πρώτο
παγκοσμίως ξενοδοχείο και εστιατόριο που θα λειτουργήσει
με το brand name, του γνωστού chef & επιχειρηματία Kώστα
Σπηλιάδη.
Tο κτίριο «κουβαλά» την δική του μεγάλη ιστορία και θεωρείται
«κόσμημα» για την πρωτεύουσα. Oικοδομήθηκε το 1880 και

στο ισόγειό του λειτουργούσαν χώροι καταστημάτων, ενώ οι
υπερκείμενοι όροφοι προορίζονταν για κατοικία. H μορφή του
κτιρίου είναι χαρακτηριστική της αρχιτεκτονικής της αστικής
κατοικίας στην χρονική περίοδο που μεσολαβεί στην μετάβαση
από τον 19ο στον 20ο αιώνα, καθώς η εμπορική χρήση του
ισογείου αντανακλάται επιτυχώς στην μορφή, προκαλώντας
τον «διαμελισμό» της κατώτερης ζώνης της όψης, σε πεσσούς
μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται τα μεγάλα ανοίγματα των
καταστημάτων.
Oι λιτές φόρμες, όπως εκτιμούν στελέχη με εμπειρία στο real
estate, η αυστηρή τοποθέτηση των λειτουργικών στοιχείων των
όψεων σύμφωνα με τους άξονες συμμετρίας, τα εκλεπτυσμένα
διακοσμητικά στοιχεία που πλαισιώνουν τα ανοίγματα και τα
περίτεχνα κιγκλιδώματα των εξωστών, που υποβαστάζονται
σε ανάγλυφα φουρούσια, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα
του εκλεκτικισμού, σε συνδυασμό με την αυστηρότητα των
νεοκλασικών μορφών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή
Tο Kalo Livadi Hotel & Villas, είναι το παραθαλάσσιο
πολυτελές θέρετρο που αναπτύσει ο όμιλος INTRACOM
HOLDINGS, στην κοσμοπολίτικη Mύκονο, σε έκταση 100
στρεμμάτων δυτικά από την παραλία Kαλό Λιβάδι.
Oι άδειες έχουν εξασφαλισθεί και οι εργασίες κατασκευής
είναι σε εξέλιξη με στόχο, την έναρξη της λειτουργίας του το
2ο τρίμηνο του 2022.
Tο συγκεκριμένο έργο υλοποιείται σε κοινοπραξία με την
London Regional Properties και η επένδυση ανέρχεται σε
περίπου 100 εκατ. ευρώ. Tο luxury συγκρότημα θα διαθέτει
72 σουίτες, 1 all-day dining και 1 specialty restaurant, ένα spa
και 12 βίλες προς ενοικίαση ή πώληση με ιδιωτική πρόσβαση
σε μια όμορφη μικρή παραλία.
To project αναπτύσεται από την INTRADEVELOPMENT,
κατασκευάζεται από την INTRAKAT και θα λειτουργήσει
υπό την αιγίδα της London Regional Hotels βασιζόμενο
στην μεγάλη εμπειρία τους από την διαχείριση πολυτελών
ξενοδοχείων στην Eυρώπη και την Aμερική.

ΔΕΗ: Πολύφερνη νύφη για τις νέες μονάδες φυσικού αερίου
Την επόμενη μέρα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής είτε αυτόνομα είτε μέσω συνεργασιών σχεδιάζει η ΔΕΗ, έχοντας
ως βάση του σχεδιασμού την απόσυρση του λιγνίτη και την μετάβαση στο φυσικό αέριο που θα αποτελέσει το καύσιμο
γέφυρα στο δρόμο για τις ΑΠΕ.
Ήδη, η Επιχείρηση εμφανίζεται ως πολύφερνη νύφη στις νέες ενεργειακές μπίζνες αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι
έχει δεχτεί προτάσεις για συνεργασίες από όλους σχεδόν του μεγάλους παίκτες της αγοράς που προγραμματίζουν ανάλογα
επενδυτικά σχέδια.
Στη ΔΕΗ μάλιστα, έχει προταθεί ακόμη και η από κοινού αξιοποίηση της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 665
MW στην Κομοτηνή, για την οποία η εταιρεία πρόσφατα έλαβε την σχετική άδεια από την ΡΑΕ.
Στην Κομοτηνή, η ΔΕΗ λειτουργεί από το 2001 μονάδα φυσικού αερίου την οποία όμως σκοπεύει να κλείσει. Το νέο
πρότζεκτ χωροθετείται εντός της ΒΙΠΕ Κομοτηνής, πλησίον του παλιού εργοστασίου με στόχο (εφόσον προχωρήσει ο
σχεδιασμός) να τεθεί σε λειτουργία το 2024.
Στόχος της Επιχείρησης είναι η πλήρης αδειοδότηση της μονάδας μέσα στους επόμενους μήνες ώστε όταν ωριμάσουν οι
συνθήκες και ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση να είναι έτοιμη για την υλοποίηση του σχεδιασμού.
Όπως τόνισε πρόσφατα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, το φυσικό αέριο είναι η
τεχνολογία που μπορεί να στηρίξει τον μετασχηματισμό του ηλεκτρικού συστήματος και να καλύψει την ευελιξία που
χρειάζεται στην μετάβαση προς τις ΑΠΕ.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ υποστήριξε ότι η απόσυρση του λιγνίτη και η χρήση του φυσικού αερίου είναι στοιχεία που θα
συμβάλλουν και στον εξορθολογισμό των τιμών, ειδικά στην χονδρεμπορική αγορά που η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες
χώρες στην Ευρώπη.
Ωστόσο για την ΔΕΗ αλλά και τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια, για να υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα και να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις με ορατότητα δεκαετίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αποζημιώσεων ισχύος (CRM),
ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στην ΕΕ μέχρι το καλοκαίρι.
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ΔΕΣΦΑ: Στο τραπέζι
η κατασκευή αγωγού
φυσικού αερίου
προς τα Ιωάννινα
Την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της πόλης
των Ιωαννίνων εξετάζει, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο ΔΕΣΦΑ, ενόψει
της κατάρτισης του νέου δεκαετούς
προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος φυσικού αερίου για την περίοδο
2022-2031. Παράλληλα τους προσεχείς
μήνες ξεκινά το market test για την
κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας της
Β. Μακεδονίας ενώ αρμόδιες πηγές
θεωρούν ότι παρά την πρόοδο των
ηλεκτρικών διασυνδέσεων, υπάρχουν λόγοι να εγκατασταθεί σταθμός
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην
Κρήτη ή και σε ορισμένα ακόμη μεγάλα νησιά.
Πρόσφατα η ΡΑΕ ενέκρινε το δεκαετές πρόγραμμα για την περίοδο 2021 2030 που περιλαμβάνει την κατασκευή
αγωγών τροφοδοσίας της Πάτρας και
της Δυτικής Μακεδονίας, τόσο για βιομηχανικές και αστικές καταναλώσεις
όσο και για την τροφοδοσία της νέας
μονάδας της ΔΕΗ Πτολεμαϊδα 5 η
οποία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, θα μετατραπεί προκειμένου να καίει φυσικό αέριο
αντί λιγνίτη και με αυξημένη ισχύ στα
1000 μεγαβάτ.
Στη φάση της κατασκευής βρίσκονται
επίσης οι υποδομές για την φόρτωση
φορτηγών και μικρών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
(small scale LNG) στη Ρεβυθούσα
για την τροφοδοσία περιοχών που βρίσκονται μακρυά από το δίκτυο (όπως
η Πάτρα, μέχρι να κατασκευαστεί ο
αγωγός του ΔΕΣΦΑ) και πλοίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επέκταση του δικτύου μεταφοράς φυσικού
αερίου προς τα Ιωάννινα μελετάται
προκειμένου να επιλεγει η πιο οικονομική όδευση, ώστε το έργο να ενταχθεί
στο επόμενο δεκαετές που αναμένεται
το καλοκαίρι. Σε σχέση με τα νησιά οι
ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι τα περισσότερα θα
διασυνδεθούν με υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, υπάρχει έδαφος να
κατασκευαστούν υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου τουλάχιστον
σε ορισμένα μεγάλα νησιά για λόγους
εφεδρείας και ασφάλειας εφοδιασμού.
Ειδικά στην Κρήτη, πρόσθεταν, ο σταθμός ΥΦΑ - εκτός από την τροφοδοσία
του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της
ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο - μπορεί να
εξυπηρετήσει τον εφοδιασμό πλοίων
που εξέρχονται από τη διώρυγα του
Σουέζ με προορισμό χώρες της Νότιας
ή Δυτικής Ευρώπης.
Σε σχέση με τη Β. Μακεδονία υπογραμμίζεται ως θετική εξέλιξη για
την ευόδωση του market test για τον
αγωγό, η συμφωνία που υπεγράφη την
περασμένη εβδομάδα για συμμετοχή
της Εταιρείας Εθνικών Ενεργειακών
Πόρων «NER AD», στην πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου
Αλεξανδρούπολης (στην οποία συμμετέχει και ο ΔΕΣΦΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ' αρ. 3/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αχαρνών αναγνωρίστηκε
σωματείο με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΗΣ» με έδρα τα Ανω Λιόσια
του Δήμου Φυλής Αττικής. Ο σκοπός του
Σωματείου περιλαμβάνεται στο αποτελούμενο από 35 άρθρα καταστατικό
του και συνίσταται στην συμμετοχή σε
αθλητικούς αγώνες Ολυμπιακούς και μη
Ολυμπιακούς του αθλήματος της πάλης
και των μικτών πολεμικών τεχνών της
πάλης, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Πάλης και την ανάπτυξη του αθλητικού
πνεύματος.
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΚΕΤΣΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πατούσα 3 & Σόλωνος - 10677 Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 3302281 - 6972023019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
Αριθμ.2910Β/2021 έκθ.επιδόσεως
Την 5η Απριλίου 2021 επιδόθηκε στον
κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την
Αλεξάνδρα Κανταργιόγλου του Νικολάου
συζ. Θεόφιλου Διαμαντάρη, τέως κάτοικο
Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι» άνευ οδού
και αριθμού) και νυν αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 17.02.2021
αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Κω (αύξων αριθμός κατάθεσης 90/31.03.2021), με την
οποία ο ενάγων Σακελλάριος Γερακιός
του Αντωνίου, κάτοικος Κω (περιοχή
«Κακό Πρινάρι» άνευ οδού και αριθμού) ζητεί να αναγνωριστεί δικαστικώς
ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο
νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής
της υφιστάμενης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραφής επί του οικοπέδου 07 στο
ΟΤ 511 του ρυμοτομικού της επέκτασης
του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») με τα ειδικότερα στοιχεία
«9,13,14,15,17,16,18,Τ6,Τ7,9», όπως
απεικονίζεται στο από Μάρτιος 2021 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου
Μηχανικού Βασιλείου Κανελλόπουλου,
το οποίο επισυνάπτεται στην αγωγή και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Το οικόπεδο αυτό έχει εμβαδόν 164,90
τ.μ. και συνορεύει αναφορικά με το άνω
διάγραμμα : Ανατολικά επί πλευρών
«18,16», «16,17», «17,15», «15,14»
και «14,13» μήκους 3,90, 0,88, 3,02,
1,37, και 2,98 μέτρων αντίστοιχα με οικόπεδο 06 του ΟΤ 511, Νότια επί πλευρών
«18,Τ6» και «Τ6,Τ7» μήκους 0,84 και
12,34 μέτρων αντίστοιχα με πεζόδρομο,
Δυτικά επί πλευράς «Τ7,9» μήκους 12,68
μέτρων με δημοτική οδό και Βόρεια επί
πλευράς «9,13» μήκους 15,50 μέτρων
με οικόπεδο 06 του Ο.Τ 511.
Το οικόπεδο αυτό προέκυψε από τον
πίνακα της Πράξεως Εφαρμογής του
σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι»), που κυρώθηκε με την υπ’αριθμ.
Χ.Ο.Π 7250/95/21.02.1996 απόφαση
Νομάρχη Δωδεκανήσου και την ένταξη
στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω
(περιοχή «Κακό Πρινάρι») των ακόλουθων κτηματολογικών μερίδων:
1)Ενός οικοπέδου εκτάσεως 160 τ.μ. στη
θέση «Κακό Πρινάρι» (Πλατύς Ποταμός)
της Δημοτικής Ενότητας Κω του Δήμου
της Κω, καταχωρημένου στο Κτηματολόγιο της Κω με Κ.Μ. 1950 Γαιών ΚωΕξοχής στον τόμο 19 και στη σελίδα 27.
Το ακίνητο αυτό συνορεύει ανατολικά
με Κ.Μ. 453 και 454 Οικοδομών, νότια με ημιονική οδό, δυτικά με την Κ.Μ.
1943 Γαιών και βόρεια με την Κ.Μ. 1949
Γαιών. Και
2)Μίας ισόγειας ερειπωμένης και κατεδαφισμένης οικοδομής, εκτάσεως κατά το
Κτηματολόγιο Κω 25 τ.μ. επί οικοπέδου
εκτάσεως 65 τ.μ, που βρίσκεται εντός
του ως άνω περιγραφομένου οικοπέδου
στη θέση «Κακό Πρινάρι» της Δημοτικής
Ενότητας Κω του Δήμου της Κω, καταχωρημένου στο Κτηματολόγιο Κω με

Κ.Μ. 454 Οικοδομών Κω-Εξοχής στον
τόμο 5 και στην σελίδα 35. Το ακίνητο
αυτό συνορεύει ανατολικά με Κ.Μ. 453
Οικοδομών, νότια με ημιονική οδό, δυτικά και βόρεια με την Κ.Μ. 1950 Γαιών.
Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις
προτάσεις και τα έγγραφά τους μέσα
σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο της Κω. Εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω (τακτική
διαδικασία), σύμφωνα με τα άρθρα 237
παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ, γνωστοποιείται
στην εναγομένη ότι προς απόδειξη των
ισχυρισμών του ενάγοντος, ο τελευταίος
θα εξετάσει ενόρκως την μάρτυρά του
Διονυσία Χατζηνικολάου του Μιχαήλ,
επάγγελμα ξενοδοχοϋπάλληλος, κάτοικο
Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Πέμπτη
1 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.10 και την
καλεί να παραστεί. Άλλως η λήψη της
εν λόγω ένορκης βεβαιώσεως θα γίνει
ερήμην της.
Κως 05.04.2021
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8318Β/01-042021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής
Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για
την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ
094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της κα. Βιργινίας Χασουράκη του
Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος
αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με
ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο
της με χρονολογίας 29-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2
του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα
την 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 πρωινή καλείστε να παραστείτε
σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας,
στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Βικέλα & Μιχ. Καλογήρου 1).
Σημειώνεται πως εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που
επικρατούν σε όλη τη χώρα, η ΥΑΣ θα
διεξαχθεί κα με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype)
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8319Β/01-042021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής
Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου
Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την
δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία
«ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201
όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδίκων
Ηρακλείου, η οποία απευθύνεται προς
τον κ. Στυλιανό Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης,
οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου
διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές
αντίγραφο της με χρονολογίας 29-032021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο
7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα

λάβει χώρα την 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή καλείστε
να παραστείτε σε αυτή με το νομικό
παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Βικέλα &
Μιχ. Καλογήρου 1) Σημειώνεται πως
εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών
συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη
χώρα, η ΥΑΣ θα διεξαχθεί κα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Skype).
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθ. 7133Γ/0504-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα,
για τον (επ) HOSSEINI (ον) ASEF, γεννηθέντα την 01η/01/1963, πολίτη Αφγανιστάν, άγνωστης διεύθυνσης, διαμονής
και στερούμενου ΑΦΜ, προς γνώση και
τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από
την Δικηγόρο Αθηνών, κ. Χριστίνα – Ειρήνη Ζ. ΤΣΙΑΛΤΖΗ, ως πληρεξούσια της
(επ.) ROHANI (ον.) TAHERA του DIDAR
ALI, γεννηθείσας στις 06-09-1979, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Αθηνών, στο
κέντρο Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και
Προσφύγων Ελαιώνα, επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου, αριθμός 87, με αριθμό
άδειας διαμονής ΡΟ11861987 (δικαιούχος διεθνούς προστασίας - πρόσφυγας),
ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια
των ανηλίκων τέκνων της, ήτοι του (επ)
HOSSEINI (ον) ALI του ASEF, γεννηθέντος στις 11/05/2004 στο Ιράν, και του
(επ) HOSSEINI (ον) ALIREZA του ASEF,
γεννηθέντος στις 29/03/2012 στο Ιράν,
αντίγραφο της από 13-03-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15398/26-03-2021 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης 1825/2021, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία αιτείται να γίνει
δεκτή η εν λόγω Αίτηση, να ανατεθεί
αποκλειστικά στην (επ.) ROHANI (ον.)
TAHERA του DIDAR ALI η επιμέλεια
των ανήλικων τέκνων της, ήτοι του (επ)
HOSSEINI (ον) ALI του ASEF, γεννηθέντος στις 11/05/2004 στο Ιράν, και του
(επ) HOSSEINI (ον) ALIREZA του ASEF,
γεννηθέντος στις 29/03/2012 στο Ιράν,
να της χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
που να αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων της
σε αυτήν, μέχρι τη συζήτηση της Αίτησης
των ασφαλιστικών μέτρων και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της
δαπάνη. Χρόνος συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής ορίζεται στις 09-04-2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο
γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 05-04-2021
Η Δικ. Επιμελήτρια
Χαρίκλεια Αθ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
(Ι. Μομφερράτου 136 τηλ. 210-3613250)
ΠEΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο
Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της
Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
– ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ», που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4 (ΑΦΜ:
996987675) κατόπιν παραγγελίας της
Διαμεσολαβήτριας Αγγελίνας Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη (ΑΦΜ:
066444492), επέδωσε με την υπ’ αριθμ.
ΣΤ-1552/5-4-2021, ημέρα: Δευτέρα και
ώρα: 10.30 π.μ. έκθεση επιδόσεώς του
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για την Κοραλία ΑΜΠΑΤΖΗ του Χρήστου
πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδός Ζεφύρου
αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, την
από 01 Απριλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο

7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), με την
οποία του γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του
ν. 4640/2019, κατόπιν ασκήσεως της
από 05-11-2020 με γακ: 83335/20 και
αριθ. κατ. δικογράφου: 2528/20 Αγωγής
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (νέα τακτική διαδικασία) της
τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΑLPHA BANK» θα λάβει χώρα την 15
Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα:
11.00 και την καλεί να παρασταθεί σε
αυτή με το νομικό παραστάτη της όπου
κατωτέρω αναφέρεται, Τόπος διεξαγωγής
ΥΑΣ: Δικηγορική Εταιρεία Γεωργιάδη –
Παπαμανώλη και Συνεργατών – Διεύθυνση: Ομήρου 35 – Αθήνα. Στην παρούσα
επισυνάπτεται και Φύλλο Βασικών Στοιχείων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά
τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης
και τα στοιχεία της διαμεσολαβήτριας.. Αν
για κάποιο από τα μέρη δεν είναι δυνατή
η φυσική του παρουσία- για τους λόγους
που αναφέρονται στο αρ. 7 παρ. 5 - θα
χορηγήσει εξουσιοδότηση στον νομικό
παραστάτη του. Επισυνάπτεται το Φύλλο
Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των
μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου
ως διαμεσολαβήτριας. Σημειώνεται ότι:
Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς
σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε
να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε
χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση
ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.
6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε
στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από
το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού
100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας
προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.
Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την
ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και
αν δεν 2 υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
(200,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται σε σας
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ως εξής:
• Με εξώδική πρόσκληση
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία
της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)
διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής
του • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019
(τακτική Πολυμελούς) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: 1.
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα
εκπροσωπούμενη Διεύθυνση: Σταδίου 40-Αθήνα ΑΦΜ: 094014249 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών. Νομικός Παραστάτης:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διεύθυνση: Ομήρου αρ. 35 ΑΜ ΔΣΑ:80641
Αριθμός τηλεφώνου: 2103605772 Εmail:
papamanoli@gplaw.gr Β.‘Ετερο μέρος:
1. Γεώργιος Παναγάκος του Παναγιώτη
Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ:
035787523 2. Κοραλία Αμπατζή του
Χρήστου Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 008845457. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου
του Παναγιώτη Διεύθυνση: Ορφανίδου αρ. 24-Αθήνα ΑΦΜ:066444492 4
Αριθμός μητρώου διαμεσολαβητών:
694 Αριθμός τηλεφώνου:6944967874
Email:angelinapar@yahoo.gr . Σύντομη
περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η από 05-11-2020 Αγωγή προς το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική
διαδικασία) για απαίτηση ποσού ευρώ
ενός εκατομμυρίου εξήντα έξι χιλιάδων
εκατόν ενενήντα τριών και δεκαέξι λεπτών (1.066.193,16€), από την υπ' αρ.
3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου κατά ενεχομένων, με ΓΑΚ:
83335/2020 και ΕΑΚ: 2528/2020, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ/ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, η

ΤΡΙΤΗ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

οποία κατατέθηκε την 09/11/2020.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 05/04/2021
Η διαμεσολαβήτρια
(τ.υ.)
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(τ.υ.)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠEΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο
Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της
Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
– ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ», που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4 (ΑΦΜ:
996987675) κατόπιν παραγγελίας της
Διαμεσολαβήτριας Αγγελίνας Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη (ΑΦΜ:
066444492), επέδωσε με την υπ’ αριθμ.
ΣΤ-1551/5-4-2021, ημέρα: Δευτέρα και
ώρα: 10.30 π.μ. έκθεση επιδόσεώς του
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΠΑΝΑΓΑΚΟ του
Παναγιώτη πρώην κάτοικο Κηφισιάς
οδός Ζεφύρου αρ. 21 και ήδη αγνώστου
διαμονής, την από 01 Απριλίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019),
με την οποία του γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7
του ν. 4640/2019, κατόπιν ασκήσεως της
από 05-11-2020 με γακ: 83335/20 και
αριθ. κατ. δικογράφου: 2528/20 Αγωγής
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (νέα τακτική διαδικασία) της
τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΑLPHA BANK» θα λάβει χώρα την 15
Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα:
11.00 και τον καλεί να παρασταθεί σε
αυτή με το νομικό παραστάτη του όπου
κατωτέρω αναφέρεται, Τόπος διεξαγωγής
ΥΑΣ: Δικηγορική Εταιρεία Γεωργιάδη –
Παπαμανώλη και Συνεργατών – Διεύθυνση: Ομήρου 35 – Αθήνα. Στην παρούσα
επισυνάπτεται και Φύλλο Βασικών Στοιχείων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά
τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης
και τα στοιχεία της διαμεσολαβήτριας.. Αν
για κάποιο από τα μέρη δεν είναι δυνατή
η φυσική του παρουσία- για τους λόγους
που αναφέρονται στο αρ. 7 παρ. 5 - θα
χορηγήσει εξουσιοδότηση στον νομικό
παραστάτη του. Επισυνάπτεται το Φύλλο
Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των
μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου
ως διαμεσολαβήτριας. Σημειώνεται ότι:
Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς
σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε
να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε
χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση
ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.
6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε
στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από
το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού
100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας
προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.
Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την
ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και
αν δεν 2 υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
(200,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται σε σας
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ως εξής:
• Με εξώδική πρόσκληση
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία
της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)

διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής
του • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019
(τακτική Πολυμελούς) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: 1.
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα
εκπροσωπούμενη Διεύθυνση: Σταδίου 40-Αθήνα ΑΦΜ: 094014249 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών. Νομικός Παραστάτης:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διεύθυνση: Ομήρου αρ. 35 ΑΜ ΔΣΑ:80641
Αριθμός τηλεφώνου: 2103605772 Εmail:
papamanoli@gplaw.gr Β.‘Ετερο μέρος:
1. Γεώργιος Παναγάκος του Παναγιώτη
Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ:
035787523 2. Κοραλία Αμπατζή του
Χρήστου Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 008845457. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου
του Παναγιώτη Διεύθυνση: Ορφανίδου αρ. 24-Αθήνα ΑΦΜ:066444492 4
Αριθμός μητρώου διαμεσολαβητών:
694 Αριθμός τηλεφώνου:6944967874
Email:angelinapar@yahoo.gr . Σύντομη
περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η από 05-11-2020 Αγωγή προς το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική
διαδικασία) για απαίτηση ποσού ευρώ
ενός εκατομμυρίου εξήντα έξι χιλιάδων
εκατόν ενενήντα τριών και δεκαέξι λεπτών (1.066.193,16€), από την υπ' αρ.
3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου κατά ενεχομένων, με ΓΑΚ:
83335/2020 και ΕΑΚ: 2528/2020, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ/ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, η
οποία κατατέθηκε την 09/11/2020.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 05/04/2021
Η διαμεσολαβήτρια
(τ.υ.)
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(τ.υ.)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ)
Μετά από παραγγελία της Μελίνας-Δήμητρας ΦΑΛΑΡΑ, πληρεξούσια δικηγόρου της AL ZOUΕDI GHANIA, κατοίκου
Νεμέας, υπηκόου Ιράκ, με αριθμό άδειας
διαμονής Ρ00566470, εγώ η δικαστική
επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά, Σοφία Δούκα του Γιάννη, κάτοικος Αθηνών,
οδός Αριστοτέλους 98, επέδωσα νόμιμα στις 5-4-2021 με την υπ’ αριθμόν
4761 έκθεση επίδοσής μου, στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη
Γυπαράκη, ως κατά Νόμο αρμόδιο τον
FARAJ LEΗOUEK SALEHSALEH AL
ZOUΙDI, υπήκοο Ιράκ, γεννημένο στις
08/07/1973, αγνώστου διαμονής, πιστό
αντίγραφο της από 10 Φεβρουαρίου
2021 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, που απευθύνεται στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης 9788/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1043/2021, προς γνώση
του και για όλες τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της κλήσης στις 05/05/2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 9.00, στο ακροατήριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό
πινακίου 85, υπό τον όρο να επιδοθεί το
δικόγραφο της κλήσης 30 ημέρες πριν τη
δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την
παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που
αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5.
Με την κλήση η αιτούσα ζητεί να οριστεί
νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής των ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ
39009/2020 και ΕΑΚ 4172/2020, προσδιορισθείσα για εκδίκαση στη δικάσιμο
της 11ης/09/2020, οπότε και ματαιώθηκε.
Με το αρχικό δικόγραφο η αιτούσα ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά, λόγω
κατεπείγοντος η αποκλειστική άσκηση
της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της
HUSSEIN AL ZOUΕDI ή ΖΟUIDI του
FARAJ και της GHANIA, που γεννήθηκε
στις 15/04/2009 στο Ιράκ.
Αθήνα, 5/4/2021
Σοφία Δούκα
6933286950

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 135 ΚΠΟΛΔ
Με την υπ’αριθμ. 5699Δ΄//02-04-2021
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου , έδρα
Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά
προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ρόδου με ενάγουσα : Γεωργία Μούζου
του Αλεξίου χήρα Φαϊκ Πεκμεστζή , κάτοικος Δήμου Ρόδου , Δ.Ε.Ρόδου, οδός
Πυθαγόρα αριθμ. 69 Μεσαιωνική Πόλη
Ρόδου-ΑΦΜ 020924330 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
και εναγόμενη:Κατριγιέ ή Καντριγιέ Ισλάμογλου του Μουσταφά -Μεχμέτ, κάτοικου
Μούγλων Τουρκίας και νύν αγνώστου διαμονής , επιδόθηκε δυνάμει των άρθρων
135 επ.ΚΠολΔ, ακριβές αντίγραφο της
υπ'αριθμ. 33/2021 απόφασης του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με
την οποία: <<αναγνωρίζει την ενάγουσα
Γεωργία Μούζου αποκλειστικό κύριο , νομέα , κάτοχος και εξουσιαστής των 27/96
ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του όλου
ακινήτου, τετραγωνικών μέτρα 81,00,
με πρωτότυπο τρόπο, ήτοι με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας ένεκα
δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής
του ακινήτου που βρίσκεται εντός των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου
και επί της οδού Πλάτωνος και πλατείας
Αθηνάς, συνολικής επιφανείας καλυμμένη 149 τμ και αυλής 138 τμ και συνολικής
επιφανείας 288 τμ. Τα κτηματολογικά
στοιχεία του παραπάνω ακινήτου είναι
τα παρακάτω: αριθμός κτηματομερίδας
Οικοδομών Ρόδου IV-824,Tόμος 22(νέος 132), Φύλλο 25(νέο105), Φάκελλος
414, και νομική φύση Μούλκ , ήτοι ελευθέρας ιδιοκτησίας, αποτελούμενο από
τέσσερα ισόγεια δωμάτια και πέντε στο
ανώγειο.>>.Ρόδος,05-04-2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Εμμανουήλ Ν. Βλάχος Α.Μ.317 Δ.Σ.ΡΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.46 μ.μ., με την υπ’
αριθ. 4.456Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ.
210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΪΜΑΛΗ του Ιωάννη,
Δικηγόρου, Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 61, με
ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1250, μετέβην και επέδωκα
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για
λογαριασμό της ΑΚΖΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ
του Αθανασίου, με ΑΦΜ: 034089711,
πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαρνανίας αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής,
την από 29-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019),
διά της οποίας γνωστοποιείται προς την
δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο
7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα
γραφεία της Διαμεσολαβήτριας Αικατερίνης Ι. Κεϊμάλη, οδός Ακαδημίας αρ. 61,
5ος όροφος, στην Αθήνα ή εναλλακτικά
–δεδομένων των περιοριστικών μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας
λόγω Covid19- με τηλεδιάσκεψη, την
14-04-2021, μέσω VIBER, Ωρα 15.00,
τηλέφ. 69779112832. Σκοπός της ΥΑΣ
είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με
διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του
οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/
Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπε-

ζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα,
Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν
προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020
σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων
απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με
την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»
που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία,
οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria
Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος
της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 2108221808, Email: radiotis@gianninilaw.
eu. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΑΚΖΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου, πρώην κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαρνανίας
αρ. 12, με ΑΦΜ: 034089711 και ήδη
αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΪΜΑΛΗ του Ιωάννη,
(ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1250), Ακαδημίας 61 Αθήνα, τηλέφ. 210-3834718, 6977912832,
Email: Katerina.keimali.dsa@gmail.com.
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ
της υπ’ αριθμ. 1552370/20-2-2008 σύμβασης καταναλωτικού δανείου, μετά
της πρόσθετης πράξης αυτής, που
καταρτίστηκε στην Αθήνα (κατάστημα
Αμπελοκήπων) και υπεγράφη μεταξύ
της επισπεύδουσας εταιρείας και της
προς ην η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία
επισπεύδεται μετά από την άσκηση της
15.1.2021 αγωγή της επισπεύδουσας
κατά της προς ην η επίδοση, ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών
με ΓΑΚ: 2308/2021 και ΕΑΚ: 313/2021,
με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να
υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται
στο ιστορικό, το ποσό των (49.138,26€),
εντόκως από την 29-5-2019 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και
με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από
το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις
ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την
επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι
ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η
απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς
εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο
μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας
Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για
όλες τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλώντας την προς ην η Γνωστοποίηση, να
παρασταθεί στην ΥΑΣ, όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 5/4/2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.45 μ.μ., με την υπ’
αριθ. 4.455Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά,
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος
Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13,
τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής
Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών
Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΑΚΡΗ, Διαπιστευμένης
Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών,
οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 12, με ΑΜ
ΥΔΔΑΔ 2207, μετέβην και επέδωκα προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ του Ιωάννη και της Μάρθας,
με ΑΦΜ: 041865190, πρώην κατοίκου
Περιστερίου Αττικής, οδός Μάχης Κρήτης
αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, την
από 2-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣ-

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
(άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά
της οποίας γνωστοποιείται προς την
δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)
διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα
στις14-4-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη δεδομένων
των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19.
Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: Join Zoom Meetihg.
https: //us05web.zoom.us/j/913545602
4?pwd=ZGJ6WWFrNlpYVU5nQUdUcm
xES3VVdz09. Meeting ID:9135456024.
Passcode:ZU9G4F και καλείται η προς
ην η επίδοση να παραστεί σε αυτή με
τον νομικό παραστάτη της. Σκοπός της
ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με
διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του
οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/
Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα,
Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν
προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020
σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων
απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με
την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»
που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία,
οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria
Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος
της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Νίκη
Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89,
ΑΜ/ΔΣΑ 27746, τηλέφ. 210-8221808,
Email: kostakou@gianninilaw.eu. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Ιωάννη και της
Μάρθας, πρώην κάτοικος Περιστερίου
Αττικής, οδός Μάχης Κρήτης αρ. 10,
ΑΦΜ: 041865190 και ήδη αγνώστου
διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ του Νικολάου, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ
2207), Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 12 Αθήνα, τηλέφ. 210-5200133, 6972525181,
Email: violetta.makri@yahoo.gr. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της
υπ’ αριθμ. 00201211275321/27-11-2012
σύμβασης δανείου Αlpha Ρύθμιση με
24μηνη περίοδο χάριτος, μετά της
πρόσθετης πράξης αυτής, που καταρτίστηκε στο Περιστέρι Αττικής και
υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας
εταιρείας και της προς ην η Γνωστοποίηση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει
κατατεθεί την 26-1-2021, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του
ετέρου μέρους με αρ. ΓΑΚ: 5121/2021 και
ΕΑΚ: 682/2021, με αίτημα Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει,
για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (37.722,47€), εντόκως
κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για να
λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως η προς
ην η επίδοση να παραστεί κατά την ΥΑΣ,
όταν, όπου και όπως ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 5/4/2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.44 μ.μ., με την υπ’
αριθ. 4.454Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά,
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος
Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13,

τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής
Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών
Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑ, Διαμεσολαβητού, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός
Μικράς Ασίας αρ. 6, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 39,
μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ
Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΛΙΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Μιχαήλ και της
Σοφίας, με ΑΦΜ: 046253647, πρώην
κατοίκου Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ.
106 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από
1-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο
7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και
προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική
Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.
4640/2019, θα λάβει χώρα στα Γραφεία
του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης
και Διαιτησίας/Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ,
οδός Πανεπιστημίου 16 (2ος όρ.), στην
Αθήνα ή εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας λόγω Covid19-με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 15η Απριλίου 2021,
ώρα 11 π.μ.. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: τηλέφωνο:
00302111802065 κωδικός: 5683553# και
καλεί τον προς ην η επίδοση να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη
του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν
την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης
της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει
ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι:
Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα
μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ.
40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω
δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης
διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και
ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της
εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο
Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington,
αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4,
αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί
ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75
του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως
με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο
της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Νομικός Παραστάτης:
Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 2108221808, Email: radiotis@gianninilaw.
eu. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: ¨Ο ΛΙΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ και της
Σοφίας, πρώην κάτοικος Πειραιά, οδός
Κομοτηνής αρ. 106, με ΑΦΜ: 046253647
και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ του Ιωάννη, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 39), Μικράς Ασίας 6,
Ηλιούπολη, αριθ. τηλέφ. 210-3600249,
6974976546, Email: q.gravias@yahoo.
gr. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται
εκ της υπ’ αριθμ. 2551075320/3-3-2007
σύμβασης στεγαστικού δανείου, μετά
των προσαρτημάτων αυτής. Για τη
συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί
την 26-1-2021, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή του
επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου
μέρους με αρ. ΓΑΚ: 5119/2021 και ΕΑΚ:
680/2021, με αίτημα να γίνει δεκτή η
αγωγή αυτή, Να υποχρεωθεί το έτερο
μέρος να της καταβάλει, για την αιτία
που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό
των (130.325,30€), εντόκως κ.λ.π. όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για να λάβει γνώση
και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, κα-
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λούμενος συγχρόνως ο προς ην η επίδοση να παραστεί κατά την ΥΑΣ, όταν
και όπου παραπάνω ορίζεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αθήνα 5/4/2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αμπελόκηποι, 05/04/2021
Αριθμ. πρωτ. 6916

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 392β στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ.
Ακινήτου 392β στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 992,92τμ
και
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα
με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ.
Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος,
την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30πμ έως 10:0πμ (ώρα λήξης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 155,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί
του τελευταίου μισθώματος.
3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του
μισθωτηρίου συμβολαίου.
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο
εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 186,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης
με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής
μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου.
5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν
τον ανάδοχο.
6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος
όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00).
O Δήμαρχος κ.α.α
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Καζαντζίδης Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αμπελόκηποι, 05/04/2021
Αριθμ. πρωτ. 6917

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 393α στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ.
Ακινήτου 393α στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 738τμ
και
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα
με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ.
Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος,
την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ έως 11:0πμ (ώρα λήξης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 105,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί
του τελευταίου μισθώματος.
3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του
μισθωτηρίου συμβολαίου.
4. ¦Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος,
δηλαδή 126,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος
και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου.
5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν
τον ανάδοχο.
6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος
όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00).
O Δήμαρχος κ.α.α
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Καζαντζίδης Γεώργιος

Το email της εφημερίδας είναι:
iho@otenet.gr
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716
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Επίδομα 534 ευρώ:
Κλείδωσε η πληρωμή
για τις αναστολές
Μαρτίου
Μέσα στον Απρίλιο και συγκεκριμένα 9 ή
12 του μηνός αναμένεται να καταβληθεί
το επίδομα ειδικού σκοπού των 534 ευρώ
σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.
Πλησιάζει η πληρωμή για το επίδομα
των 534 ευρώ (αποζημίωση ειδικού
σκοπού) για όσους βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας μέσα στον Μάρτιο. Η
καταβολή αναμενόταν να γίνει εντός του
πρώτου 10ημέρου του Απριλίου, ωστόσο,
το Υπουργείο Εργασίας τοποθετήθηκε
σχετικά χθες Κυριακή αναφέροντας πως
η πληρωμή θα λάβει χώρα συγκεκριμένα
είτε στις 9 του μηνός είτε στις 12 του
μηνός. «Η καταβολή της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού στους εργαζομένους
των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε
αναστολή κατά τη διάρκεια του Μαρτίου,
θα λάβει χώρα είτε την Παρασκευή 9
Απριλίου είτε τη Δευτέρα 12 Απριλίου.
Κατόπιν απόφασης των Υπουργείων
Εργασίας και Οικονομικών η αποζημίωση
ειδικού σκοπού επεκτάθηκε και σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών που έχουν
πληγεί από την πανδημία.
Στο πλαίσιο αυτό το επίδομα των 534
ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο δικαιούνται και οι εξής
κατηγορίες εργαζομένων:
Ενεργά μέλη συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016 που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Προπονητές ποδοσφαίρου
και μπάσκετ με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του
ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες που δεν
έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα που
προβλέπεται στη νομοθεσία για το 2020.
Λαχειοπώλες, μέλη ασφαλιστικών
συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα.
Αναβάτες αλόγων ιπποδρόμου.
Απασχολούμενοι που εργάζονται σε
περισσότερους από έναν εργοδότη-φυσικό πρόσωπο (συναπασχόληση) που δεν
έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο, δεν
αποτελούν κοινωνία και έχουν ημέρες
ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Σταϊκούρας:

Μη επιστρεπτέα αποζημίωση από 1.000
έως 4.000 ευρώ για κάθε κλειστή επιχείρηση

Α

ποζημίωση ειδικού σκοπού έως 4.000 ευρώ θα δοθεί (χωρίς κριτήριο τζιρου) στις
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και δραστηριοποιούνται σε
κλάδους στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τον μήνα Απρίλιο,
πλην της εστίασης που κατακαλύπτεται από άλλη δράση.
Η αποζημίωση θα μείνει στα ταμεία
των επιχειρήσεων και η καταβολή
της αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου,
αφού ολοκληρωθούν οι καταβολές του
μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.
Η αποζημίωση θα διαμορφώνεται ως
εξής:
1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.
4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50
εργαζόμενους.
Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά
μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.
Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά
μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πολίτικη ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50
εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, θα
είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου.
Η αποζημίωση θα είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων. Δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος
ή εισφορά, δεν θα δεσμεύεται και δεν θα συμψηφίζεται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
«Το συγκεκριμένο μέτρο διαφοροποιείται σε σχέση με την
αρχική αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις,
είναι αυξημένο και καλύπτει περισσότερες επιχειρήσεις,
καθώς λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη και κλιμακούμενη
πίεση – λόγω των υγειονομικών περιορισμών – στο εισόδημα των επιχειρηματιών. Ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η μη
δημιουργία «ηθικού κινδύνου», απέναντι στις επιχειρήσεις
που επανεκκινούν τη λειτουργία τους μέσα στον μήνα” τόνισε
ο υπουργός Οικονομικων, Χρήστος Σταϊκούρας.
Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες,
υπολογίζονται σε περίπου 100.000.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Από αυτούς, περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους του
λιανεμπορίου στους οποίους έχουν
επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης,
Αχαΐας και Κοζάνης.
Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο
σύνολο της επικράτειας και αφορούν
στους κλάδους του τουρισμού, του
πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα
γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και
τους υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους αναστέλλεται
η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος μήνα. Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί
η αυξημένη ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, και συνεπώς αυτή δεν συγκαταλέγεται στους ανωτέρω κλάδους. Το
κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να
ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο
των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά
μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου και της
εστίασης, προβλέπεται για τον Απρίλιο:
Συμμετοχή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με τις αιτήσεις
για τον 7ο κύκλο της να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή, και η καταβολή της, με αυξημένα κατώτατα
ποσά, να αναμένεται προς το τέλος του μήνα.
Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου.
Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και πλήρης κάλυψη
ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους των οποίων οι
συμβάσεις τίθενται σε προσωρινή αναστολή.
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων.
Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»
για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων, για τα οποία
η σχετική πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ώρες.
Δυνατότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτικό εργαλείο
κάλυψης παγίων δαπανών.
«Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, αποδεικνύουμε, για άλλη μια
φορά, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις ανάγκες
της, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο υγειονομικό
πεδίο, και παρεμβαίνουμε άμεσα, με αποτελεσματικά και
κοινωνικά δίκαια μέτρα», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή
του ο κ. Σταϊκούρας.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Μητσοτάκης στη Λιβυή:
Το κρίσιμο ταξίδι
του Ελληνα
πρωθυπουργού
Σε αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσει τα
τραύματα στις σχέσεις της Ελλάδας με τη
Λιβύη αποδύεται η κυβέρνηση, με πρώτο
βήμα την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος
Δένδιας στην Τρίπολη σήμερα.
Οι σχέσεις της Αθήνας με την Τρίπολη διαταράχθηκαν και μετατράπηκαν σε σχεδόν
εχθρικές μετά την απόφαση της προηγούμενης μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης
υπό τον Φαγέζ αλ Σάρατζ να συνάψει μνημόνιο με την Αγκυρα, με το οποίο οι Τούρκοι
αποπειρώνται να σφετεριστούν θαλάσσιες
ζώνες ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, χαράσσοντας μονομερώς θαλάσσια
σύνορα με τη Λιβύη και επιχειρώντας να
εξαφανίσουν την Ελλάδα από τον χάρτη!
Η τότε παράνομη απόφαση Ερντογάν Σάρατζ είχε οδηγήσει την κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην απόφαση να
απελάσει τον πρεσβευτή της Λιβύης στην
Αθήνα κηρύσσοντάς τον ανεπιθύμητο. Ο
Μοχάμαντ Μένφι, επικεφαλής της λιβυκής
διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, μπορεί να
χαρακτηρίστηκε persona non grata, όμως
το υπουργείο Εξωτερικών είχε επιτρέψει
στην οικογένειά του να συνεχίσει να ζει
στην Αθήνα διαβλέποντας ότι στο μέλλον
ο Λίβυος μηχανικός θα έχει κομβικό ρόλο
στα πολιτικά πράγματα της γειτονικής χώρας. Μετά την πρόσφατη συμφωνία του
Φεβρουαρίου ο Μοχάμαντ Μένφι επελέγη
ως ο μεταβατικός πρόεδρος της Λιβύης, στο
σχήμα όπου πρωθυπουργός τοποθετήθηκε
ο Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊντά, με αποστολή τον τερματισμό των εχθροπραξιών, τη
σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης
και τη διενέργεια εκλογών τον Δεκέμβριο
του 2021. Με τα πρόσωπα αυτά, τον γνώριμο
στην Ελλάδα επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμαντ
Μένφι και τον μεταβατικό πρωθυπουργό
Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊντά, θα συναντηθούν την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο Νίκος Δένδιας στην Τρίπολη. Τα
πράγματα βεβαίως δεν είναι ρόδινα. Και
ούτε με την επαναλειτουργία ελληνικής
πρεσβείας στην Τρίπολη παράλληλα με το
άνοιγμα ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη
οι Λίβυοι θα πειστούν να ακυρώσουν το
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

