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Βρετανία: Πανικός
με τα άδεια ράφια σε σούπερ
μάρκετ και καταστήματα
Οι ελλείψεις που πλήττουν τις
επιχειρήσεις της Βρετανίας
λόγω της πανδημίας της
covid-19 και του Brexit
παρατηρούνται πλέον και στα
σούπερ μάρκετ. Αν και οι ελλείψεις ξεκίνησαν με το ξέσπασμα της πανδημίας έχουν
επιδεινωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου που
τέθηκε σε ισχύ το Brexit, σχολιάζουν
εργαζόμενοι του κλάδου. Προβλήματα στον
ανεφοδιασμό τους αντιμετωπίζουν ακόμη και
κάποιες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, όπως
τα Co-Op, τα Marks and Spencer και άλλα
καταστήματα-κολοσσοί.
Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες καθώς
εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να αλλάξει η
κατάσταση το 2022. Ήδη στη Βρετανία κυκλοφορούν δημοσιεύματα με τίτλους όπως:
«τα Χριστούγεννα ακυρώνονται».

Ταχιάος:
Τέλος του 2023 μετατίθεται
η παράδοση του μετρό
«Η Αττικό Μετρό είναι παγιδευμένη σ’ ένα παιχνίδι, στο οποίο
πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν
άνθρωποι της Θεσσαλονίκης,
που βασικός τους στόχος είναι
να μην γίνει το Μετρό και ν’ αποδείξουν ότι
αυτοί είναι πιο πολιτισμένοι από τους
υπολοίπους απολίτιστους» τόνισε, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
και αναφερόμενος στις νέες προσφυγές που
αφορούν τον σταθμό της Βενιζέλου, υπογράμμισε πως «οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνουν
δεκάρα για το μετρό, δεν δίνουν δεκάρα για
τ’ αρχαία. Είναι ένα παιχνίδι που σε καμία περίπτωση δεν αφορά ούτε την Αττικό Μετρό,
ούτε καν τα ίδια τα αρχαία. Είναι ένα παιχνίδι
με απολύτως πολιτικά χαρακτηριστικά».
«Με την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων
στον σταθμό της Αγίας Σοφίας καταρρέει το
επιχείρημα ότι ποτέ δεν θα έρθουν πίσω τα
αρχαία της Βενιζέλου», υπογράμμισε.
Ο κ. Ταχιάος σημείωσε πως «οι εργασίες
από την πλευρά της επαναφοράς τελειώνουν
σήμερα» και πρόσθεσε: «Εκεί, στήθηκε μια
πλατεία όπως ακριβώς βρέθηκε, με ακρίβεια
χιλιοστών. Όπως είχε ζητηθεί από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ενώ ανορθώθηκε κι ένας
κίονας. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε,
το κάναμε. Αμέσως μετά, θα προχωρήσουν
οι εργασίες των αρχαιολόγων για την τελική
μορφή του χώρου».

ΠΙΣ

Πλαστά Πιστοποιητικά

Ερευνα

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)
ζητά να δοθεί άμεσα από τις αρμόδιες αρχές
η δυνατότητα στους υγειονομικούς να πραγματοποιήσουν και 3η δόση του εμβολίου για
την Covid-19, προκειμένου να προστατευθούν.

Τουλάχιστον 10 εμβολιαστικά κέντρα έχουν
μπει στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών με
την υποψία έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών,
έπειτα από τα φαινόμενα απάτης στον Παλαμά
Καρδίτσας και αλλού.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Πανελλαδικής κάλυψης έρευνα διεξήγαγε η
PRORATA S.A σε δείγμα 1420 ατόμων κατά
το διάστημα 01-04 Σεπτεμβρίου 2021, επιχειρώντας να διερευνήσει και να καταγράψει τη
δημοφιλία των προσώπων της κυβέρνησης και
της σκιώδους κυβέρνησης της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
σελ. 8
➞

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

Απώλεια ρευστότητας
για 1 στις 5 επιχειρήσεις
Η

εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία διενεργείται συστηματικά από τον Μάιο
του 2009, αποτελεί την τρίτη κατά
σειρά έρευνα που διεξάγεται υπό τις
πρωτοφανείς συνθήκες που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση.
Μετά την καθίζηση στο δείκτη οικονομικού κλίματος των ΜμΕ που
καταγράφηκε στις δυο προηγούμενες
έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2020 και Φεβρουάριος 2021), ο
γενικός δείκτης σημειώνει σημαντική άνοδο 26,2 μονάδων, καθώς
διαμορφώνεται στις 46,3 μονάδες για
το Α’ εξάμηνο του 2021. Παραμένει,
ωστόσο, χαμηλότερα σε σχέση με τα
προ πανδημίας επίπεδα.
Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει πως
τα μέτρα στήριξης της ελληνικής
οικονομίας σε συνδυασμό με την
σταδιακή άρση των περιοριστικών
μέτρων στην οικονομική δραστηριότητα, που κατέστη εφικτή κυρίως
από την πρόοδο στους εμβολιασμούς,
έχει επιτρέψει στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν
«ζωντανές».
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα
ευρήματα της έρευνας, ένα μεγάλο
μέρος των επιχειρήσεων συνεχίζει να
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
βιωσιμότητας. Η έλλειψη ρευστότη-

τας παραμένει το πρόβλημα για τις
ΜμΕ και διατρέχει τον κίνδυνο να
γίνει χρόνιο, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία
τους με κρατική εντολή, όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.
Το παρατεταμένο διάστημα που οι
επιχειρήσεις αυτές υπολειτούργησαν (ή δεν λειτούργησαν) τις έχει
επιβαρύνει ιδιαίτερα, διατηρώντας
υψηλά τον κίνδυνο βιωσιμότητας που
αντιμετωπίζουν, παρά μάλιστα τα
μέτρα στήριξης που υιοθετηθήκαν.
Έτσι, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά
των επιχειρήσεων που έχουν μειωμένη ή/και καθόλου ρευστότητα.

Συγκεκριμένα, 4 στις 10 μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις (42,4%)
έχουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ
για ένα μήνα. Μάλιστα 1 στις 5 επιχειρήσεις (21,4%) δεν έχει καθόλου
ρευστότητα.
Δεν είναι, συνεπώς, παράδοξο που
το ποσοστό των επιχειρήσεων που
εκφράζει το φόβο για ενδεχόμενη
διακοπή της δραστηριότητας του το
επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (36,7%).
Στα παραπάνω προβληματικά στοιχεία προστίθεται και ένα καινούργιο.
Η σημαντική άνοδος των τιμών που
μειώνει τα εισοδήματα νοικοκυριών

και επιχειρήσεων, ναρκοθετώντας
τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Για τις τιμές
αγαθών/υπηρεσιών είναι η πρώτη
φορά σε εξαμηνιαία έρευνα κλίματος
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που καταγράφεται
τόσο υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων
που δήλωσε πως αύξησε τις τιμές
του (23,6%). Επιπλέον, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δηλώνει πως
θα αυξήσει τις τιμές του το επόμενο
διάστημα είναι επίσης το υψηλότερο
που έχει καταγράφει σε εξαμηνιαία
έρευνα οικονομικού κλίματος του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (22,2%).
Περάν αυτών, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μεσοπρόθεσμα θα
έρθουν αντιμέτωπες με προκλήσεις
για τις οποίες δεν είναι προετοιμασμένες. Είναι κοινή παραδοχή ότι
η πανδημική κρίση λειτουργεί ως
«ψηφιακός επιταχυντής», ενώ η
λεγόμενη πράσινη μετάβαση των
επιχειρήσεων φαίνεται ότι θα επιταχυνθεί.
Εάν προσθέσουμε και την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της στασιμότητας που παρατηρείται στο εμβολιαστικό πρόγραμμα σε συνάρτηση με
τις νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού,
δημιουργούνται πολλαπλές προκλήσεις για τη βιωσιμότητα μεγάλου μέρους των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων τόσο βραχυπρόθεσμα,
όσο και μεσοπρόθεσμα.
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Μαρία Σάκκαρη
Νέα αποθέωση
του US Open μετά την
πρόκριση στους «4»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Με μία ακόμη επική εμφάνιση η
Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε και το
εμπόδιο της Καρολίνα Πλίσκοβα
και προκρίθηκε στα ημιτελικά του
US Open.
Η Ελληνίδα αθλήτρια κατάφερε
με 22 συνεχόμενους κερδισμένους
πόντοι στο σερβίς να περάσει το
εμπόδιο της φιναλίστ πριν από
λίγους μήνες στο Γουΐμπλεντον Πλίσκοβα. Πλέον αναμένει την αυριανή ημέρα όποτε και τα ξημερώματα
θα αντιμετωπίσει την Βρετανίδα
Έμα Ραντουκάνου.
Το σερί πάντως αυτό της Μαρίας
Σάκκαρη εντυπωσίασε τους πάντες
με το US Open να φιλοξενεί στο
Twitter απόσπασμα από τις δηλώσεις της αμέσως μετά το τέλος του
ματς και να πλαισιώνει το βίντεο με
την λεζάντα: «22 σερί κερδισμένοι
πόντοι στο σερβίς; Εντυπωσίασε
μέχρι και τον εαυτό της».
Δείτε την ανάρτηση του US Open
με τις δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη:
Υπενθυμίζεται πως στον προηγούμενο αγώνα, μετά την νίκη της
Ελληνίδας αθλήτριας απέναντι στην
Μπιάνκα Αντρεέσκου το US Open
αφότου ενημέρωσε πως ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας του
US Open στις γυναίκες, δημοσίευσε ένα tweet στο οποίο απεικονιζόταν η Μαρία Σάκκαρη ως ελληνίδα
πολεμίστρια με την ρακέτα αλλά
και μία ασπίδα.
Στις πρώτες της δηλώσεις μετά από
την επική πρόκριση της στους "4"
του US Open, η Μαρία Σάκκαρη
δεν πίστευε πως πήρε το εισιτήριο
για τα ημιτελικά.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ρωτήθηκε μετά από την επική νίκη της για
το φανταστικό σερί 22 κερδισμένων
πόντων στο σερβίς της και είπε:
«Είμαι εντυπωσιασμένη. Εμπιστευόμουν ήδη το σερβίς μου, αλλά τώρα
θα το εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο. Σέρβιρα καλά, η Καρολίνα
είναι πιθανότατα καλύτερη server
στο tour, οπότε ήξερα ότι έπρεπε να
βγάλω πολλές επιστροφές για να
μπορέσω να κάνω τουλάχιστον ένα
break σε κάθε σετ. Νομίζω ότι τα
πήγα αρκετά καλά. Έπρεπε να αποδεχτώ το γεγονός πως θα έκλεινε
κάποια games εύκολα είμαι άφωνη,
δεν ξέρω τι να πω».
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ΠΙΣ:

Να δοθεί άμεσα η δυνατότητα
3ης δόσης του εμβολίου
στους υγειονομικούς

Ο

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ζητά να δοθεί άμεσα από τις αρμόδιες αρχές
η δυνατότητα στους υγειονομικούς να πραγματοποιήσουν και 3η δόση του εμβολίου
για την Covid-19, προκειμένου να προστατευθούν.

Άλλωστε οι περισσότεροι υγειονομικοί που
δίνουν τη μάχη με την
πανδημία σε όλες τις δομές υγείας, ήταν οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν
αφού το εμβολιαστικό
πρόγραμμα ξεκίνησε
τον Ιανουάριο. Ο ΠΙΣ
σημειώνει ότι η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών
δεν θα πρέπει να καθυστερήσει τις αποφάσεις
της, καθώς οι συνθήκες
για την 3η δόση στους
υγειονομικούς είναι πλέον ώριμες.
Παράλληλα αναμένει την έναρξη εμβολιασμών κατ’
οίκον από τους ιδιώτες ιατρούς καθώς και σε όλα τα ιατρεία,
πράγμα που θα ενισχύσει την επιτυχημένη εμβολιαστική

προσπάθεια της χώρας,
όπως αναφέρει.
Ταυτόχρονα ο ΠΙΣ
χαιρετίζει την απόφαση
να διατίθενται τα εμβόλια
για τον κορωνοϊό στον
παιδικό πληθυσμό, στον
φυσικό τους χώρο που
είναι τα ιατρεία των παιδιάτρων.
«Τα παιδιά πρέπει να
προστατευθούν άμεσα
από την Covid-19, καθώς, όπως δείχνουν όλες
οι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, πλέον και
τα ανήλικα κινδυνεύουν
λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Ο εμβολιασμός τους κρίνεται απαραίτητος ειδικά τώρα που ξεκινά η νέα σχολική
χρονιά», σημειώνει ο ΠΙΣ.

Εφορία: Πληρωμές χωρίς ανάσα μέχρι το τέλος του μήνα
Με αρκετή υπομονή και χρήμα θα πρέπει να εξοπλιστούν οι φορολογούμενοι καθώς το δεύτερο 15νθημερο του
Σεπτεμβρίου τα ραντεβού με την εφορία θα είναι απανωτά!
Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και τρεις δόσεις για το φόρο εισοδήματος και η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρους Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που καταφθάνει μέσα στο 3ο
δεκαήμερο του μήνα. Ειδικότερα:
- Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου: Περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν καταβάλει περίπου 540
εκατ. ευρώ για να εξοφλήσουν την πρώτη και τη δεύτερη δόση του φόρους εισοδήματος.
- Έως τις 30 Σεπτεμβρίου: Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 270 εκατ. ευρώ για την 3η δόση
του φόρου εισοδήματος. Ακολουθούν άλλες 5 δόσεις φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ
η πρώτη εκ των δόσεων αυτών πρέπει να εξοφληθεί επίσης μέσα στον Οκτώβριο, το αργότερο μέχρι τις 31-10-2021
και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022.
- Επίσης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου: Περίπου 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν πληρώσει την
πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Ακολουθούν άλλες 5 δόσεις, που λήγουν στα τέλη των μηνών Οκτωβρίου 2021, Νοεμβρίου
2021, Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου 2022 και Φεβρουαρίου 2022. Το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα πρέπει
να καταβάλουν υπερβαίνει τα 2,2 δισ. ευρώ.
Εξάλλου, εντός του Νοεμβρίου, πάνω από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2022, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή, μέχρι και το
τέλος Φεβρουαρίου 2022, εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και εκατοντάδες χιλιάδες νομικά πρόσωπα θα κληθούν
να πληρώσουν φόρους περί τα… 7,8 δισ. ευρώ!
Όσοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους τους επόμενους μήνες καλούνται
να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση με 24 μηνιαίες δόσεις. Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων θα
καθορίζεται και το επιτόκιο. Δηλαδή εάν κάποιος ρυθμίσει την οφειλή του σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο
ανέρχεται σε 5,32% ετησίως, ενώ εάν κάποιος ρυθμίσει το χρέος του σε 13-24 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο φτάνει
το 6,82% ετησίως.

E-mail: iho@otenet.gr
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ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

H Σαντορίνη
υποδέχεται το πρώτο
Hilton ξενοδοχείο

Η Hilton ανακοίνωσε την υπογραφή της
franchise συνεργασίας με την εταιρία
Alexandros Ltd για τη δημιουργία του
Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio
Collection by Hilton. Με ημερομηνία εκκίνησης την άνοιξη του 2022, το ξενοδοχείο των
37 δωματίων με ιδιωτική παραλία θα αποτελεί
την πρώτη εμφάνιση της Hilton στο γοητευτικό όσο και κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί.
Ο Patrick Fitzgibbon, senior vice president,
development της Hilton σε Ευρώπη, Μέση
Ανατολή και Αφρική, δήλωσε σχετικά: « Έχοντας παρουσία πάνω από εξήντα χρόνια στην
Ελλάδα και γεμάτοι ενέργεια από το πρόσφατο ξεκίνημά μας στην Κρήτη, είμαστε
ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τα σχέδιά
μας στην Ελλάδα με το πρώτο ξενοδοχείο
της Hilton στη Σαντορίνη. Ένα από τα πιο
δημοφιλή νησιά της χώρας, η Σαντορίνη υποδέχεται περισσότερα από δύο εκατομμύρια
επισκέπτες κάθε χρόνο και είναι η ιδανική
τοποθεσία για το δεύτερο Curio Collection by
Hilton ξενοδοχείο μας στα ελληνικά νησιά.
Αυτή η νέα προσθήκη αποτελεί ένα από τα
περισσότερα από είκοσι Curio Collection
ξενοδοχεία που κατασκευάζονται αυτήν τη
στιγμή από άκρη σε άκρη στην Ευρώπη,
διπλασιάζοντας την παρουσία της εταιρίας
στην ήπειρο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Με το άνοιγμα του ξενοδοχείου να αναμένεται
την επόμενη χρονιά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με μια εταιρία
με βαθιά γνώση του νησιού, την εταιρεία
Alexandros Ltd, για να παρουσιάσουμε
αυτό το μοναδικό, εντυπωσιακό ξενοδοχείο
μπροστά στη θάλασσα».
Ο Μιχάλης Καραμολέγκος, ιδιοκτήτης της
Alexandros Ltd, δήλωσε: «Η πολύχρονη
εμπειρία μας στο χώρο της φιλοξενίας στη
Σαντορίνη, με τη διοργάνωση εκδρομών και
μεταφορών σε ξενοδοχεία και βίλες, μας
καθιστά ιδανικούς συνεργάτες για το λανσάρισμα του πρώτου ξενοδοχείου της οικογένειας
Hilton στο νησί. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’
αυτήν τη συνεργασία και ανυπομονούμε να
διευρύνουμε τη σχέση μας στο μέλλον. Σχεδιάζουμε να είμαστε έτοιμοι για τα εγκαίνια
του ξενοδοχείου την επόμενη σεζόν και αδημονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες
σε έναν τόσο εντυπωσιακό χώρο».
Κάθε δωμάτιο σε αυτό το νέο οικοδόμημα,
που χτίστηκε στο νότιο τμήμα του νησιού
μπροστά σε μία ιδιωτική παραλία, διαθέτει
τη δική του βεράντα, ενώ οι φιλοξενούμενοι
θα μπορούν να απολαμβάνουν μία βουτιά
στο ιδιωτικό τζακούζι ή την πισίνα τους. Η
εκλεπτυσμένη διακόσμηση των δωματίων
αντλεί έμπνευση από το μοναδικό μπλε της
Σαντορίνης και την αρχιτεκτονική που αποθεώνει το λευκό, ενώ ενσωματώνει και την
άγρια φυσική ομορφιά του νησιού με τοίχους
από πέτρα και υφές από ξύλο.
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Δύσκολες αποφάσεις
για την ΕΚΤ με το βλέμμα
σε πληθωρισμό και πανδημία
Υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από επενδυτές και κυβερνήσεις, καθώς η Φρανκφούρτη συνεδρίασε χθες
προκειμένου να συζητήσει τα επόμενα βήματα
της νομισματικής της πολιτικής, εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Ορισμένοι εντός και εκτός της τράπεζας πιστεύουν ότι έφτασε η ώρα η ΕΚΤ να επιβραδύνει
την αγορά κρατικών ομολόγων λόγω πανδημίας,
καθώς τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστιακή αλυσίδα οδηγούν σε αυξήσεις τιμών σε
όλα τα είδη αγαθών. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι
η αβεβαιότητα που προκαλεί η πορεία της πανδημίας παραμένει όπως σημειώνει ο αμερικανικό
δίκτυο CNBC.
«Ενώ η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει σε μία «συντηρητική» μείωση του ρυθμού αγοράς ομολόγων
μέσω του προγράμματος PEPP το τέταρτο τρίμηνο, δεν αναμένουμε από την τράπεζα να ανακοινώσει πότε και πώς θα καταργήσει σταδιακά
πρόγραμμα και ούτε εάν και σε ποιο βαθμό θα
ενισχύσει το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού APP», ανέφερε ο ο Χόλγκερ Σμίντινγκ
επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank
και πρόσθεσε «αυτές οι σημαντικές αποφάσεις
πιθανότατα θα αναβληθούν για τη συνάντηση
του Δεκεμβρίου», πρόσθεσε.
«Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην
Ευρωζώνη έφτασε τον Αύγουστο στο 3%, από
2,2% τον Ιούλιο, ενώ η ΕΚΤ θέτει σαν στόχο την
διατήρηση της αύξησης των τιμών στα επίπεδα
του 2% μεσοπρόθεσμα. Πρόκειται μάλιστα για
συμμετρικό στόχο που σημαίνει ότι «οι αρνητικές
και οι θετικές αποκλίσεις του πληθωρισμού από
τον στόχο είναι εξίσου ανεπιθύμητες», ανέφερε η
ΕΚΤ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.
Το μεγάλο ερώτημα που εγείρεται όμως κατά
πόσον η αύξηση αυτή είναι προσωρινή λόγω ιδιόμορφων συνθηκών της πανδημίας, ή πιο μόνιμη
και μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στην
οικονομία.
Στα παραπάνω πατούν τα «γεράκια» της
Ευρώπης που ζητούν από την Λαγκάρντ και τα
υπόλοιπα μέλη της ΕΚΤ να μειώσουν τις μηνιαίες
αγορές κρατικών ομολόγων, ενώ τα «περιστέρια»
εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους.
Σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία Pimco, η
ΕΚΤ θα συνεχίσει να εστιάζει περισσότερο στη
σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των μέτρων
νομισματικής πολιτικής της και λιγότερο στην
επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό.
Τις προηγούμενες ημέρες μάλιστα αναπτύχθηκε έντονη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα
με τους «συνήθεις υπόπτους» να αναπτύσσουν
επιχειρήματά τους.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
(Bundesbank), Γενς Βάιντμαν, τάχθηκε πρόσφτα
και πάλι υπέρ της διακοπής της πολιτικής του
«φθηνού χρήματος».
Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας,
Βιλερουά ντε Γκαλό είπε ότι η ΕΚΤ πρέπει να λάβει υπόψη την πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη
όταν κληθεί εκ νέου να αποφασίσει τι θα κάνει
με τα μέτρα στήριξης που αποφάσισε εν μέσω
πανδημίας.
Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ότι η κεντρική τράπεζα
πρέπει να είναι προσεκτική όταν θα κληθεί να
χαλαρώσει τα μέτρα στήριξης.
Θέση πήρε και ο Γάλλος, πρώην κεντρικός τραπεζίτης, Ζαν-Κλοντ Τρισέ ο οποίος βρέθηκε στο
τιμόνι της ΕΚΤ από το 2003 έως το 2011.

Πλαστά πιστοποιητικά:

Τουλάχιστον 10 εμβολιαστικά
κέντρα στο μικροσκόπιο
των διωκτικών αρχών
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

20°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17°C - 29°C

ΠΑΤΡΑ

17°C - 32°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 28°C

ΛΑΡΙΣΑ

16°C - 30°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΒΟΤΑΝΟ ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

Τ

ουλάχιστον 10 εμβολιαστικά κέντρα έχουν μπει στο στόχαστρο των διωκτικών
αρχών με την υποψία έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών, έπειτα από τα φαινόμενα
απάτης στον Παλαμά Καρδίτσας και αλλού.

Ο διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, εξηγεί πως «δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία,
ούτε είμαστε βέβαιοι ότι έχει εκδηλωθεί κάποιο σχήμα
απάτης, αλλά στην ανάλυση διακινδύνευσης βγήκαν πιο
ψηλά από τα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα».
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τσεκάρουν αρχικά αν υπάρχει
μεγάλος αριθμός πολιτών από μακρινές περιοχές που
εμβολιάστηκαν στα εν λόγω εμβολιαστικά κέντρα, χωρίς
να συντρέχει κάποιος προφανής λόγος γι’ αυτό.
Επιπλέον, αν εντοπιστούν μαζικοί εμβολιασμοί που
πραγματοποιούνται βραδινές ώρες, πράγμα σπάνιο για
τα περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, τότε αυτά μπαίνουν
στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών.
«Εμείς παρακολουθούμε τη διαδικασία και βλέπουμε πού
υπάρχει το λεγόμενο μοτίβο απάτης. Και εκεί πρέπει να
επέμβουμε βάζοντας μία δικλίδα, είτε ηλεκτρονική είτε
αυτό που λέγεται ''αρχή των 4 ματιών'', είτε διάκριση
αρμοδιοτήτων», αποκάλυψε σε άλλες δηλώσεις του ο
κ. Μπίνης.
«Ειδικότερα, για την περίπτωση με τον Παλαμά Καρδίτσας, είχε γίνει το βασικό λάθος που κάνουμε όλοι μας,
που υπάρχει ένα εργαλείο, ένα λάπτοπ, μια ταμπλέτα,
ένα κομπιούτερ που χρησιμοποιούν όλοι, ο καθένας
μπαίνει με τους προσωπικούς του κωδικούς. Υπάρχει
το μονοπάτι ελέγχου, το ψηφιακό ίχνος».
Εξάλλου, την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Βασίλη Πλιώτα προκάλεσαν οι καταγγελίες για
την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμούνόσησης από υπαλλήλους δομών υγείας σε διάφορες
περιοχές της χώρας.
Ο κ. Πλιώτας καλεί τους συναδέλφους του να διερευνούν
σχολαστικά κάθε πληροφορία που σχετίζεται με εικονικούς εμβολιασμούς και, εφόσον υπάρχουν επαρκείς
ενδείξεις, να προχωρούν στην άσκηση ποινικής δίωξης και
να διερευνούν εξονυχιστικά τυχόν ύπαρξη κυκλωμάτων

που εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά.
Προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση των εικονικών
δικαιολογητικών εμβολιασμού έχει εκφράσει ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος
ζήτησε ταχύτατη διερεύνηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Σημειώνεται ότι τη διερεύνηση ανέλαβε η Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία σχηματίζει δικογραφία,
προκειμένου να πέσει άπλετο φως και να αποδοθούν οι
ευθύνες στους εμπλεκομένους.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ο κ. Θεοδωρικάκος πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον επικεφαλής της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας,
υποστράτηγο Ηλία Κοσσυβάκη.
Ο υπουργός ζήτησε την ταχύτατη, αποτελεσματική και
σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης των εικονικών δικαιολογητικών εμβολιασμού. Μετά την ολοκλήρωση της
έρευνας θα υπάρξει ενημέρωση κοινής λήψεως από το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του
στο Τwitter ανέφερε: «Τα "μαϊμού" πιστοποιητικά εμβολιασμού συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία»
και πρόσθεσε πως έχει δώσει εντολή στους διοικητές
των ΥΠΕ «για συνεχείς ελέγχους και όπου εντοπίσουν
περιστατικά η διαδρομή είναι εισαγγελέας, πειθαρχικό
και διαθεσιμότητα».
Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι δηλώσεις της αναπληρώτριας
υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, τονίζοντας πως αυστηρές θα είναι οι ποινές για την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών νόσησης ή εμβολιασμού από υγειονομικούς.
Η κυρία Γκάγκα εξήγησε, ότι γίνονται ΕΔΕ και παρεμβαίνει ο εισαγγελέας όπου κριθεί ότι υπάρχει πράγματι
πρόβλημα, ενώ είπε ότι οι ποινές θα είναι αυστηρές «και
οι συνάδελφοι θα απομακρυνθούν από τη δουλειά τους,
αν όντως έχει γίνει».

Ο λόγος για τον κόλιανδρο ή κορίανδρο (Coriandrum sativum
L) που ανήκει στην οικογένεια
Apiaceae και είναι τόσο μυρωδικό
όσο και μπαχαρικό. Παραδοσιακά
θεωρείται προστάτης του πεπτικού
συστήματος.
H ισχυρή αντιμικροβιακή δράση
του κόριανδρου, όπως και πολλών ακόμη μπαχαρικών μάλιστα
έχει μετρηθεί. Οι βιολόγοι του
Πανεπιστήμιου Cornell έκαναν
μια ενδιαφέρουσα κατάταξη των
μπαχαρικών με βάση την αντιμικροβιακή τους δράση. Η κατάταξη περιελάμβανε (ξεκινώντας από
τα πιο δυνατά αντιμικροβιακά):
το μπαχάρι, την κανέλα, το κύμινο, τους σπόρους σιναπιού, τον
κορίανδρο, το μοσχοκάρυδο, το
κάρδαμο και το πιπέρι (άσπρο και
μαύρο).
Η ιδιαίτερη γεύση, η βαριά μυρωδιά και τα οφέλη για την υγεία
του κόριανδρου οφείλονται στο
πλήθος των χημικών ενώσεων που
περιέχει. Επίσης περιέχει βιταμίνες
Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, C, E, K,
β-καροτένιο, λουτεΐνη ζεαξανθίνη, κοριανδρόλη, λιπαρές ουσίες,
πρωτεΐνες, κουμαρίνες, γλυκοζίτες
φλαβονοειδών, ταννίνες, χλωρογενικό και καφεϊκό οξύ και αλδεΰδη.
Τα φύλλα του είναι πλούσια σε
φλαβονοειδή με αντιοξειδωτική
δράση, όπως η κερκετίνη, η καμπεφερόλη, η ραμνετίνη και η
επιγενίνη.
Ο κόριανδρος μαζί με την ρίγανη
(καρβακρόλη), το δενδρολίβανο,
τον κουρκουμά, τη δάφνη, το βασιλικό και το σκόρδο ανήκει στα
αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά που δρουν κατά μικροοργανισμών γεγονός που τα καθιστά
φυσικά συντηρητικά τροφίμων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Τσαβούσογλου:
Η Ελλάδα
προσπάθησε
να μας στριμώξει
Τα βέλη του κατά της Ελλάδας και της
Κύπρου έστρεψε για μια ακόμα φορά
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σε νέες δηλώσεις
του ανέφερε ότι οι δύο χώρες παραβίασαν τα δικαιώματα της Τουρκίας, ενώ
εμφανίστηκε ενοχλημένος και από τη
συνεργασία τους με την Αίγυπτο και
από το φόρουμ φυσικού αερίου της
Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνοντας
ότι οποιαδήποτε συμφωνία και συνεργασία δεν θα ισχύει, αν δεν περιλαμβάνει την Άγκυρα.
«Ο λόγος της έντασης στην Ανατολική
Μεσόγειο είναι ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση (κυπριακή δημοκρατία)
αγνόησε τα δικαώματα των Τουρκοκυπρίων της ΤΔΒΚ και η Ελλάδα, με τις
μαξιμαλιστικές της θέσεις, προσπάθησε
να μας στριμώξει σε ένα στενό πεδίο»,
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος δε στις συνεργασίες και στα φόρουμ της Ανατολικής
Μεσογείου που συμμετέχει η Ελλάδα
τόνισε ότι «οποιαδήποτε συμφωνία και
φόρουμ δεν έχει ισχύ, αφού αφήνει έξω
την Τουρκία. Αυτές είναι συμφωνίες
που δείχνουν πολιτική στήριξη. Όταν
κοιτάξετε τα σχέδια αγωγών αερίου και
πετρελαίου, κανένα από αυτά δεν είναι
βιώσιμα, αν δεν συμμετέχει η Τουρκία.
Αυτές οι συμφωνίες, οι πλατφόρμες,
τα μνημόνια, πείτε τα όπως θέλετε, αν
παραβιάζουν τα δικαιώματά μας, ως
Τουρκία θα κάνουμε αυτό που πρέπει.
Το κάναμε άλλωστε, δεν μένουμε στα
λόγια», επισήμανε.

Στόλτενμπεργκ:
Δεν θα δεχτούμε
να γίνει ξανά
το Αφγανιστάν
καταφύγιο
τρομοκρατών
To NATO και η διεθνής κοινότητα
δεν θα δεχτούν να λειτουργήσει το
Αφγανιστάν ως καταφύγιο τρομοκρατών σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας
του ΝΑΤΟ, μετά την τηλεδιάσκεψη
στην οποία συμμετείχε με τον Υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν
και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών,
Χάικο Μάας.
«Σας ευχαριστώ 'Αντονι Μπλίνκεν
και Χάικο Μάας για τη σύγκληση της
σημερινής υπουργικής συνάντησης για
το Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ και ολόκληρη
η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχτούν να
λειτουργήσει ξανά η χώρα ως ασφαλές
καταφύγιο τρομοκρατών. Οι Ταλιμπάν
πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις
τους, αναφορικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την ασφαλή διέλευση»
ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ στο
Τwitter.

ΑΓΓΕΛΑ Μέρκελ:

«Η δυσκολότερη στιγμή
της θητείας μου όταν ζήτησα
τόσα πολλά από τους Έλληνες»

Τ

ην ευρωκρίση, «όταν ζήτησα τόσα πολλά από τους πολίτες στην Ελλάδα», ανέφερε
ως τη δυσκολότερη στιγμή της 16ετούς θητείας της στην Καγκελαρία η 'Αγγελα
Μέρκελ, ενώ ως πιο ευχάριστες περιέγραψε τις στιγμές «που πετυχαίναμε συμβιβασμό», π.χ. για τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού ή για τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Στις πιο «άβολες» στιγμές της
έννοια μπορώ να πω, ναι, πρέπει να
καριέρας της από την άλλη πλευρά
είμαστε όλες φεμινίστριες», είπε
συμπεριέλαβε το γεγονός ότι έχασε
γελώντας η Καγκελάριος.
τη μητέρα της ενώ βρισκόταν στη
Η 'Αγγελα Μέρκελ αρνήθηκε
δημοσιότητα. «Κάποιες φορές με
πάντως ότι με την προσφυγική της
κοιτούν επίμονα και θέλω να πω,
πολιτική δίχασε την γερμανική κοι"βλέπεις κάτι;" Το βρίσκω πολύ
νωνία. «Δεν το βλέπω έτσι», δήλωδύσκολο αυτό. Πρέπει κανείς να
σε και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι
φτιάχνει τον χώρο του και να τον
με την περίφημη φράση της «θα το
προστατεύει. Σε αυτόν τον χώρο δεν
καταφέρουμε», απηύθυνε ανοιχτή
επιτρέπω να μπει κανείς ο οποίος
πρόσκληση στους πρόσφυγες προδεν έχει δουλειά εκεί», είπε χαρακειμένου να έρθουν στη Γερμανία.
κτηριστικά.
«Το 2015 οι πρόσφυγες βρίσκονταν
Μιλώντας νωρίτερα απόψε σε Η Γερμανίδα καγκελάριος, Αγγελα Μέρκελ.
στην πόρτα μας και το να λέγαμε
εκδήλωση με τη νιγηριανή συγ"προσοχή, πίσω στη Μεσόγειο",
γραφέα Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσι
δεν αποτελούσε για μένα λύση»,
στο Ντίσελντορφ, η κυρία Μέρκελ μίλησε περισσότερο απάντησε η Καγκελάριος και σε ερώτηση αν αφήνει την
για κοινωνικά, φιλοσοφικά και προσωπικά και λιγότερο Καγκελαρία με ήσυχη τη συνείδησή της, δήλωσε ευθέως
για πολιτικά θέματα, ενώ, λίγες εβδομάδες πριν από τη «ναι». «Θεωρώ ότι έδωσα τη συνεισφορά μου. Τώρα η
λήξη της θητείας της, εμφανίστηκε με ασυνήθιστη εξο- χώρα χρειάζεται κάτι καινούργιο», απάντησε.
μολογητική διάθεση.
Και τι σχεδιάζει για το μέλλον μετά την Καγκελαρία;
«Τι σας καθόρισε;», ρώτησε η δημοσιογράφος που συ- Από το 1990 η 'Αγγελα Μέρκελ βρίσκεται στην πολιτική
ντόνιζε τη συζήτηση. «Το γεγονός ότι μεγάλωσα από μικρή και δεν είχε ποτέ μια «κανονική» ημέρα εργασίας. Έπαψε
με άτομα με διανοητική αναπηρία και έτσι δεν είχα ποτέ λοιπόν, σύντομα, όπως είπε, να σκέφτεται τι άλλο θα την
φοβία απέναντί τους. Και το γεγονός ότι σπούδασα Φυσική. ενδιέφερε έξω από την πολιτική. «Αυτό θέλω τώρα να
Το 80% των συμφοιτητών μου ήταν άνδρες (…) Έμαθα να αναπληρώσω. Θέλω να γράψω; Θέλω να μιλήσω; Θέλω
παλεύω για τη θέση μου σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλ- να πάω για πεζοπορία; Θέλω να είμαι στο σπίτι; Θέλω να
λον», δήλωσε η κυρία Μέρκελ, η οποία απόψε φρόντισε να γυρίσω τον κόσμο; Δεν θα κάνω τίποτα για την ώρα και θα
διορθώσει την παλιότερη θέση της ως προς τον φεμινισμό. περιμένω τι θα έρθει. Και αυτό το βρίσκω συναρπαστικό»,
Το 2017, όταν είχε ερωτηθεί αν είναι φεμινίστρια, είχε με ομολόγησε.
αμηχανία απαντήσει ότι δεν θέλει «ταμπέλες». Αυτή τη
Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα της Berliner Zeitung
φορά, στην ίδια ερώτηση, δήλωσε ότι, υπό την έννοια ότι πριν από λίγες εβδομάδες, η 'Αγγελα Μέρκελ, έπειτα από
φεμινισμός είναι άνδρες και γυναίκες να συμμετέχουν 31 χρόνια στην Bundestag και 16 χρόνια στην Καγκελαρία
στον ίδιο βαθμό στην κοινωνία, «τότε είμαι φεμινίστρια». θα λάβει μηναία σύνταξη ύψους 15.000 ευρώ, ενώ, όπως
«Την προηγούμενη φορά εμφανίστηκα κάπως ντροπαλή. όλοι οι πρώην Καγκελάριοι, δικαιούται γραφείο με τέσσερις
Σήμερα όμως το έχω σκεφτεί καλύτερα. Και υπό αυτή την υπαλλήλους και έναν οδηγό.

Ρωσία: Η Μόσχα θα στείλει πρεσβευτές της στην ορκωμοσία
της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από αξιωματούχους σε επίπεδο πρεσβευτών στην ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης
του Αφγανιστάν, που ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν, γνωστοποίησε η πρόεδρος της ρωσικής Άνω Βουλής, Βαλεντίνα
Ματβιένκο.
Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης που ανακοινώθηκε χθες από τους Ταλιμπάν είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί
το ερχόμενο Σάββατο 11η Σεπτεμβρίου.
Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν τη μεταβατική κυβέρνηση που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του Αφγανιστάν, με
επικεφαλής έναν εκ των ιδρυτών της οργάνωσης και υπουργό Εσωτερικών άνδρα που καταζητείται από το FBI.
Ο Μουλά Χασάν Αχούντ, πρώην στενός συνεργάτης του ιδρυτή των Ταλιμπάν Μουλά Ομάρ, αναλαμβάνει την πρωθυπουργία του Αφγανιστάν ενώ ο Σιρατζουντίν Χακάνι, η ομώνυμη οργάνωση του οποίου θεωρείται «τρομοκρατική»
από τις ΗΠΑ θα είναι ο νέος υπουργός Εσωτερικών.
Ο Χακάνι είναι γιος του ιδρυτή του δικτύου Χακάνι και το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα των «πλέον καταζητούμενων» του FBI λόγω της ανάμιξής του σε επιθέσεις αυτοκτονίας και των δεσμών του με την Αλ Κάιντα.
Ξένες χώρες αντέδρασαν χθες απέναντι στη σύσταση της νέας κυβέρνησης του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν με επιφύλαξη και ανησυχία, αφού το ισλαμιστικό κίνημα διόρισε σκληροπυρηνικά στελέχη σε κορυφαία
πόστα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που είναι επικηρυγμένοι από τους Αμερικανούς.
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Βουλγαρία: Η χώρα
με τους περισσότερους
αρνητές του εμβολίου
στην ΕΕ
Αντιμέτωπη με τη χειρότερη έξαρση θανάτων λόγω Covid-19 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση βρίσκεται η Βουλγαρία, η χώρα
με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού
ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, πριν καν
αρχίσει η έντονη επιδείνωση του καιρού
που παραδοσιακά οδηγεί σε αύξηση της
διασποράς του ιού.
Η Βουλγαρία ήδη θρηνεί τον τρίτο βαρύτερο απολογισμό στην ΕΕ, έχοντας
καταγράψει σχεδόν 2.800 θανάτους
ανά εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα
με τα νεότερα στοιχεία της υπηρεσίας
Ourworldindata.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, όταν η
Βουλγαρία είχε περισσότερα θανατηφόρα
κρούσματα από οποιαδήποτε άλλη από
τις συνολικά 30 χώρες που παρακολουθεί
το ECDC, σχεδόν 55,7 ανά εκατομμύριο
κατοίκους, δηλαδή τέσσερις και πλέον
φορές χειρότερο από τον μέσο όρο των
12,68 θανάτων. Κι αυτό παρά το γεγονός
ότι το ίδιο διάστημα 10 κράτη είχαν περισσότερα νέα κρούσματα αναλογικά με
τον πληθυσμό.
Τα πρώτα στοιχεία από τον Σεπτέμβριο
προμηνύουν ότι η εικόνα θα παραμείνει
εξίσου κακή, με περισσότερους από 54
νεκρούς ανά εκατομμύριο, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει περαιτέρω αύξηση
των θανάτων εάν η σταδιακή πτώση της
θερμοκρασίας αυξήσει τα περιστατικά
συνωστισμού και συγχρωτισμού.
Εκτός από την κακοκαιρία και την ιδιαίτερα μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα η
Βουλγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με το
μακράν μεγαλύτερο κίνημα άρνησης
του εμβολιασμού στην ΕΕ. Σύμφωνα
με τα νεότερα στοιχεία του ECDC μόλις
το 20,7% του ενήλικου πληθυσμού έχει
εμβολιαστεί πλήρως και το 22,5% έχει
λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση.
Αν εξαιρεθεί η Ρουμανία όλες οι άλλες
χώρες της ΕΕ έχουν εμβολιάσει περισσότερο από το 40% του πληθυσμού τους.
Μάλιστα, ο ρυθμός εμβολιασμού στην
Βουλγαρία δεν φαίνεται να αποκτά δυναμική παρά τον κίνδυνο τέταρτου κύματος
της πανδημίας. Την εβδομάδα από τις
30 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου
χορηγήθηκαν 21.108 πρώτες δόσεις, που
συνιστά την χειρότερη επίδοση των τελευταίων πέντε εβδομάδων.
Ο κίνδυνος δραματικής αύξησης των
κρουσμάτων η κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με
έμφαση στην κοινωνική δραστηριότητα.
Εως το τέλος Οκτωβρίου τα εστιατόρια
και τα καφέ κλείνουν στις 22:00 το βράδυ
και δεν επιτρέπουν περισσότερους από
έξι πελάτες ανά τραπέζι, ενώ τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης παραμένουν
κλειστά. Θέατρα και κινηματογράφοι
λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς
τους και τα γυμναστήρια στο 30%.
Παράλληλα, απαγορεύεται η είσοδος
θεατών σε κλειστά γήπεδα ενώ στα ανοιχτά επιτρέπεται η είσοδος στο 30% της
χωρητικότητας, ενώ μέτρα εφαρμόζονται
και σε δεξιώσεις και εορταστικές συναθροίσεις όπως οι γάμοι.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αθήνα, 08.09.2021
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 7432
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Αρφάνη
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210 529-4881,4882,4893, Fax: 210 529 4906, Email: m.arfani@aua.gr
ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνουμε
ότι
στις τητα για την κρίση δικαιολογητι06.08.2021 στο με αριθμ. 1782 κά, τα οποία αναφέρονται στο
Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε προκή- ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληρορυξη για την πλήρωση μιας (1) φοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου (https://apella.minedu.gov.gr).
Καθηγητή
του
Τμήματος Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP23379
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοΣχολής Επιστημών των Ζώων του τήτων λήγει την 08.11.2021.
Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Περισσότερες πληροφορίες στη
Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Γραμματεία
του
Τμήματος
«Διατροφή Ζώων».
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στο
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τηλέφωνο: 210.529.4414.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
υποβάλουν την αίτηση υποψηΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
φιότητας μαζί με όλα τα απαραί-
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Διακήρυξη Νο 07/ΚΔ/2021
Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει την Παροχή Προμήθειας και Εγκατάστασης
Πληροφοριακού Εξοπλισμού (HARDWARE KAI SOFTWARE)
& Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις
της, προϋπολογισμού 214.000 €. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.eas.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Σ.ΦΙ.Γ.Α.)»
Δυνάμει της υπ' αριθ. 305/2021 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας): α) έγινε δεκτή η από 05-07-2021 και με Αριθμό Κατάθεσης
Δικογράφου 41435/307/2021 αίτηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Σ.ΦΙ.Γ.Α.)», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, περί τροποποίησης του καταστατικού αυτού, β) επικυρώθηκε το
από 05-07-2021 καταστατικό του ως άνω σωματείου, αποτελούμενο από τριάντα
τρία (33) άρθρα, νομίμως υπογεγραμμένο, στο οποίο ειδικότερα περιλαμβάνονται
τροποποιημένα τα άρθρα 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 27, 33 του καταστατικού
αυτού και γ) διατάχθηκε η δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που
εκδίδεται στην Αθήνα, και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Ταμείο Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) καθώς και
την εγγραφή της τροποποίησης του καταστατικού στο δημόσιο βιβλίο σωματείων,
που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αθήνα, 09-09-2021
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
ΔΟΥΛΦΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5190
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τ.Θ. 16777 TΗΛ. : 216 800 2601-4
Email: eakn@eakn-agioskosmas.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΣΟΧ 1/2021
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής,
ύστερα από την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/9512/16-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 , και την υπ’ αριθμ.32/28-07-2021
(θέμα 1.1) (ΑΔΑ:Ρ7ΝΗ469ΗΓ0-ΥΞΟ) απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΝ/
ΑΚ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (ΕΑΚΝ/ΑΚ),
που εδρεύει στον Άλιμο του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
Υπηρεσία
Τόπος
Κωατόμων
σύμβαΑπασχό
δικός
σης
λησης
θέσης
8 μήνες
8
*ΔΕ
Άλιμος
101
Εθνικό Αθλητικό
(Δ. Αλίμου) ΝαυαγοσωΚέντρο Νεότηστών
τας Αγίου Κοσμά - Πειραιάς
(πισίνας)
(Δ. Πειραιά)
(ΕΑΚΝ/ΑΚ)
Ν.Αττικής
*ΔΕ
8 μήνες
1
Άλιμος
102
Εθνικό Αθλητικό
Κηπουρών
(Δ. Αλίμου)
Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά - Πειραιάς
(Δ. Πειραιά)
(ΕΑΚΝ/ΑΚ)
Ν.Αττικής
8 μήνες
1
*ΔΕ
Άλιμος
103
Εθνικό Αθλητικό
Τεχνικών
(Δ. Αλίμου)
Κέντρο Νεότη(Ηλεκτρολότας Αγίου Κοσμά - Πειραιάς
γος)
(Δ. Πειραιά)
(ΕΑΚΝ/ΑΚ)
Ν.Αττικής
* Τα ως άνω δέκα (10) άτομα θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες του νομικού προσώπου στα κολυμβητικά συγκροτήματα ευθύνης του,
στην έδρα αυτού ήτοι Λεωφόρος Ποσειδώνος ή στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά ‘‘Πέτρος Καπαγέρωφ’’.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από
οικεία Λιμενική Αρχή.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παρα102
γωγής ή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής
Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων
Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή
Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας
- Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός
Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας
Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών
Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή
Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών
Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
103
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Κωδικός
θέσης
101

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας
- Οι υποψήφιοι για τον κωδικό θέσεων 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 45 ετών.
-Ο
 ι υποψήφιοι για τους κωδικούς θέσεων 102 και 103, πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eakn@eakn-agioskosmas.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, Λεωφόρος Ποσειδώνος, έναντι πρώην Δυτ. Αερολιμένα Ελληνικού (Άγιος Κοσμάς), Τ.Κ. 16777, Ελληνικό, υπ’ όψιν κου
Λυμπεράκη Γρηγόρη (τηλ. επικοινωνίας: 2168002601, εσωτ. 15).
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Ιστότοπος ΕΑΚΝ/ΑΚ www.eakn-agioskosmas.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.eakn-agioskosmas.
gov.gr), στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», στο χώρο των
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Αλίμου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και του Δήμου Πειραιά όπου εδρεύει το κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά
«Πέτρος Καπαγέρωφ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ
ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

6
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 5.497Ε/7-9-2021 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη
παραγγελία τoυ Δικηγόρου Αθηνών Χαρακτινιώτη Ανδρέα Γεράσιμου, πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην
Αθήνα [Αιόλου 86] και εκπροσωπείται
νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήρθα και
επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ξάνθης, για λογαριασμό του Καρσλιάδη
Ακιντυ, ΑΦΜ 114413158, πρώην κατοίκου Ξάνθης (Κουγιουμτζόγλου 26 ή Ζαϊμη
15), και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 26-8-2021 Αγωγής
υπέρ της πρώτης και κατά αυτού, που
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία και
με τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν αιτείται Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει
το ποσό των 22.752,20 ευρώ, το οποίο
αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού 22.752,20
ευρώ, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού
22.286,25 ευρώ, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού
0,00 ευρώ, Τόκοι Υπερημερίας ποσού
465,95 ευρώ και Έξοδα ποσού 0,00 ευρώ. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην
δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του
πληρεξουσίου Δικηγόρου. Με την κάτω
απ' αυτή με αριθμό Μ.Τ 106/21 έκθεση
κατάθεσης δικογράφου αγωγής της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης, από την οποία φαίνεται ότι το πιο
πάνω δικόγραφο κατατέθηκε σ' αυτήν στις
26-8-2021, και με την κάτω από αυτή και
ταυτόχρονη πράξη της ίδιας γραμματέως
που έχει ως εξής: Η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων για τους διαδίκους είναι
εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η
κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την
κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις
ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν
εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τέλος υπάρχει και η από 1-9-2021 γραπτή
παραγγελία του πιο πάνω πληρεξούσιου
Δικηγόρου να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα
οριζόμενα στη άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης και συμμετάσχει στη διαδικασία
της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 237 ΚΠολΔ.
Ξάνθη 9-9-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 5.496Ε/7-9-2021 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη
παραγγελία τoυ Δικηγόρου Αθηνών Χαρακτινιώτη Ανδρέα Γεράσιμου, πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα
[Αιόλου 86] και εκπροσωπείται νόμιμα,
με ΑΦΜ 094014201, ήρθα και επέδωσα
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για
λογαριασμό της Κουτσουρίδου Σβετλάνας, ΑΦΜ 063653131, πρώην κατοίκου
Πετροχωρίου Ξάνθης, άλλως επί της οδού
Απόλλωνος, και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 26-8-2021
Αγωγής υπέρ της πρώτης και κατά αυτής,
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία
και με τους λόγους που αναφέρονται σ’
αυτήν αιτείται Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει
το ποσό των 23.419,95 ευρώ, το οποίο
αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού 23.419,95
ευρώ, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού

22.952,12 ευρώ, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού
0,00 ευρώ, Τόκοι Υπερημερίας ποσού
467,83 ευρώ και Έξοδα ποσού 0,00 ευρώ. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην
δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του
πληρεξουσίου Δικηγόρου. Με την κάτω
απ' αυτή με αριθμό Μ.Τ 107/21 έκθεση
κατάθεσης δικογράφου αγωγής της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης, από την οποία φαίνεται ότι το πιο
πάνω δικόγραφο κατατέθηκε σ' αυτήν στις
26-8-2021, και με την κάτω από αυτή και
ταυτόχρονη πράξη της ίδιας γραμματέως
που έχει ως εξής: Η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων για τους διαδίκους είναι
εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η
κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την
κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις
ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν
εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τέλος υπάρχει και η από 1-9-2021 γραπτή
παραγγελία του πιο πάνω πληρεξούσιου
Δικηγόρου να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα
οριζόμενα στη άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ξάνθης και συμμετάσχει στη διαδικασία
της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 237 ΚΠολΔ.
Ξάνθη 9 -9-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος εγγράφου του
από 01.09.2021 Κατασχετηρίου
(Συντηρητικής Κατάσχεσης
εις χείρας τρίτου)
Στην Αθήνα, την 08η-09-2021, ημέρα
Τετάρτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών,
Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου
1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από
01.09.2021 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο
του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι
της Γαλλίας, και εκπροσωπείται νομίμως
στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186,
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από το Γενικό Διευθυντή της
Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, Damien Ganier, κάτοικο Δήμου Αγίας
Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Χλόης και Τρικάλων, Τ.Κ.:
15354, όπου βρίσκονται και τα γραφεία
του σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα
προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ, με τις υπ’ αριθμ. 9202/08.09.21
και 9201/08.09.2021 εκθέσεις μου επίδοσης : 1) για τον Δουρουδάκη Αντώνιο
πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αριθμ.14, και ήδη
αγνώστου διαμονής, ως ασκούντα από
κοινού με την Adelaide Adam (Αδελαΐδα
Αδάμ) τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου,
Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη
και 2) για την Adelaide Adam (Αδελαΐδα
Αδάμ) πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής
Αττικής, οδός Ζεφύρων αριθμ.14, και ήδη
αγνώστου διαμονής, ως ασκούσα από
κοινού με τον Δουρουδάκη Αντώνιο τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων
τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας
και Αρίστου Δουρουδάκη αντίστοιχα, το
από 01.09.2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ
ΤΡΙΤΟΥ) του ως άνω Σωματείου ΚΑΤΑ :
1) του Δουρουδάκη Αντωνίου και 2) της
Adelaide Adam (Αδελαΐδας Αδάμ), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αριθμ. 14, και
ήδη αγνώστου διαμονής, ως ασκούντων

από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ :
1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει
στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός
Αιόλου, αριθμός 86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η
οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμός 40,
όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3) της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΩΣ Α.Ε.»,
η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών, οδός Αμερικής, αριθμός 4, όπως
νομίμως εκπροσωπείται, 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η
οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών, οδός Όθωνος, αριθμός 8, όπως
νομίμως εκπροσωπείται και 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«Τράπεζα Optima bank A.E.», η οποία
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αιγιαλείας, αριθμός 32 και Παραδείσου, όπως
νομίμως εκπροσωπείται. Δυνάμει της υπ’
αριθμ. 182/2020 οριστικής Αποφάσεως
του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Μικροδιαφορές), οι ως άνω καθ’ ων, υποχρεούνται
να καταβάλουν στο ανωτέρω σωματείο
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό
ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων

δέκαεννέα και εξήντα λεπτών (4.419,60
€) εντόκως νομίμως. Το Σωματείο με την
επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
επιτάσσει τις ως άνω τρίτες ανώνυμες
τραπεζικές εταιρείες να δεσμεύσουν προς
όφελος του εκ των τραπεζικών καταθέσεων, που βρίσκονται σε τραπεζικό/ικούς
λογαριασμό/ούς οποιουδήποτε είδους
(ταμιευτηρίου, όψεως/ τρεχούμενο, προθεσμιακό, αλληλόχρεο κτλ), καθώς και
από τυχόν καταθέσεις ομολογιών, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων,
που διατηρούν στις ως άνω Τράπεζες
και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
καταθέσεις ομολόγων, μετοχών, μεριδίων
αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιαδήποτε
από αυτές τις ως άνω Τράπεζες και σε
οποιοδήποτε υποκατάστημα τους, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών και λοιπών
ως άνω περιγραφομένων περιουσιακών
δικαιωμάτων όσο και των μελλοντικών,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε άλλη αιτία
και να μην καταβάλλουν τις οφειλές τους
εκ της ως άνω αιτίας, που βρίσκονται σε
τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε είδους (ταμιευτηρίου, όψεως/ τρεχούμενο,
προθεσμιακό, αλληλόχρεο κτλ) που οι ως
άνω καθ’ ων – οφειλέτες διατηρούν στις
ως άνω Τράπεζες, καθώς και καταθέσεις
ομολογιών, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω Τράπεζας στους ως άνω

ΑΔΑ: ΨΕΖ34690ΩΑ-ΤΒΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Βούλα 06-09-2021
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αρ. πρωτ. 10841
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας
Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1
Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα
Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574
Email: promithies@asklepieio.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM
(CPV 33111400-5)
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) φορητού
ακτινοσκοπικού συστήματος τύπου C-ARM (CPV 33111400-5), για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου μας, αριθ. Διακ. 24/2021.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 135948.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 13-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 19-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης
ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο
του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και
στο site του Νοσοκομείου: η 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).
Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ.
Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: promithies@asklepieio.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

καθ’ ων, περιλαμβανομένων τόσο των
τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών
και λοιπών ως άνω περιγραφομένων
περιουσιακών δικαιωμάτων όσο και των
μελλοντικών, καθώς και οποιουδήποτε
άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού
ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε
άλλη αίτια, προς εξασφάλιση της άνω
αναφερόμενης χρηματικής απαιτήσεως
του έως και της ολοσχερούς εξόφλησης
αυτής μέχρι του ποσού της απαιτήσεως
του ως άνω Σωματείου, ήτοι του ποσού
ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
δεκαεννέα και εξήντα λεπτών (4.419,60
€), πλέον των δεδουλευμένων μέχρι την
εξόφληση του ποσού τόκων του ως άνω
ποσού κατά τις ως άνω διακρίσεις, άλλως να μην τις καταβάλουν όταν αυτές
καταστούν ληξιπρόθεσμές, προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεως του. Το ως
άνω σωματείο διορίζει αντίκλητο του τον
Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 11613)
Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη, κάτοικο
Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμ. 18
(τηλ. 210.3390001). Με το ανωτέρω Κατασχετήριο (Συντηρητική Κατάσχεση εις
χείρας τρίτου) συγκοινοποιήθηκε ακριβές
αντίγραφο της με αριθμό 182/2020 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου
(Μικροδιαφορές). Προς γνώση τους και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 08-09-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. & ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λ.Κ. Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδικας: 18900
TELEFAX: 2132027378
Πληροφορίες: Β. ΒΙΛΛΙΩΤΗ
Τηλέφωνο: 2132027388
Αρ. πρωτ.: 11451
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
Γνωστοποιεί ότι:
Με την υπ' αριθμ. 99/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά το χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο
παλαιάς υφισταμένης οδού Παν. Ιστράτη
εντός του Ο.Τ. 96 στην Δ.Κ. Αιαντείου του
Δήμου Σαλαμίνας.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της τροποποίησης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τοπογραφικό τμήμα του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν
τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία 15
ημερών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσης γνωστοποίησης.
Σαλαμίνα 2/7/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
(Α.Φ.Μ. 094006538 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000)
ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς
ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 285/2/28.9.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/874/1.10.2018) απόφαση
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε
ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ
ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».
Σύμφωνα με το από 11/2/2019 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ
(ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτές» που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό
1691025 διορίσθηκε ο Ιωάννης Δρακούλης ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας
για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική
εκκαθάριση».
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με
κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που
κατωτέρω περιγράφονται:
α/α
1

2

3

Περιγραφή
Τιμή Εκκίνησης
Εγγύηση
€138.500,00
€27.700,00
Συγκρότημα γραφείων 4ου ορόφου, επιφάνειας 128,02 τ.μ., σε πολυκατοικία επί
της Λεωφόρου Συγγρού 72 κ Δράκου του
Δήμου Αθηναίων.
Συγκρότημα 3 γραφείων (αυτοτελών ορι€68.500,00
€13.700,00
ζοντίων ιδιοκτησιών) 3ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 121,59 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της πλατείας Δαβάκη αρ. 3 του
Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
€207.300,00
Πολυόροφη οικοδομή σε οικόπεδο εμ- €1.036.500,00
βαδού 185,73 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης,
συνολικής επιφάνειας 1.131,18 τ.μ. επί
της οδού Κουντουριώτου 173 του Δήμου
Πειραιά, αποτελούμενη από:
1) υπόγειο συν. επιφ. 185,73 τ.μ.
2) ισόγειο ΄΄ ΄΄ 185,73 τ.μ.
3) α’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ.
4) β’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ.
5) γ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ.
6) δ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ.
7) ε’ ορ. ΄΄ ΄΄ 122,52 τ.μ.
8) στ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 68,48 τ.μ.
9) ζ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 49,20 τ.μ.
Δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας για το κτίριο.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60,
Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από
τις 11:00 μέχρι τις 12:45. Στις 13:00 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το
με αύξοντα αριθμό 1 ακίνητο, στις 13:30 για το με αύξοντα αριθμό 2 ακίνητο και στις
14:00 για το με αύξοντα αριθμό 3 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν
γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να
επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και
στo email: info@aspisliquidation.gr
Αθήνα, 07.09.2021
Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 821/2021 έκθεση του
κου Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.
689/2021 Διάταξης του ιδίου εγκρίθηκε
η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, του αναφερομένου σε αυτή
ακινήτου ήτοι: ενός ενιαίου γηπέδου που
βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στην εκτός
σχεδίου περιοχή του οικισμού της Νέας
Ραιδεστού, επί του 14ου χλμ. της Εθνικής
Οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου συνολικού εμβαδού 47.939 τμ, Στο οικόπεδο
έχει κατασκευαστεί σύμπλεγμα βιομηχανικών κτηρίων και κτιρίων υποστήριξης
συνολικής επιφανείας 20.724,70 τ.μ. Το
ακίνητο ανήκει στην πλήρη ιδιοκτησία
της πτωχής εταιρείας και φέρει αριθμό
ΚΑΕΚ 19 079 15 15 057/0/0. Με την άνω
διάταξη και την συνακόλουθη έκθεση
εκποίησης και ορισμού διατυπώσεων,
ορίστηκε η αξία και το ελάχιστο τίμημα
εκποίησης για το άνω ακίνητο στο ποσό
των επτά εκατομμυρίων διακοσίων
πέντε χιλιάδων (7.205.000) ευρώ, το
οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς, θα καταβληθεί άμεσα με επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί
νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος
ως εγγυοδοσία κατά τη διαδικασία του
πλειστηριασμού, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και
το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της
οριστικής σύμβασης μεταβίβασης του
ακινήτου ενώπιον συμβολαιογράφου,
το αργότερο, εντός τριών μηνών από
την κατακύρωση. Τον υπερθεματιστή
βαρύνουν όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από την υπογραφή του οριστικού
συμβολαίου μεταβίβασης. Η προσφορά
κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να είναι
ενσφράγιστη και θα πρέπει να κατατεθεί
στον εισηγητή της πτώχευσης με την
παρουσία της συνδίκου.
Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
θα γίνει την 20-9-2021 και ώρα 11.00
π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και θα
επαναλαμβάνεται μέχρι να εγκριθεί το
τίμημα από τον κο Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα
βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα, 10-9-2021
Η σύνδικος πτώχευσης
ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος Αθηνών
Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα
Τηλ. 210 6433068 – 6944689900
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Τρείς (3), του
μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.55 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα
μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα),
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ:
112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της
εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα
εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ.
5.422Γ/3-9-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για
λογαριασμό του ΒΑΡΙΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ
(WARIS MOHAMMAD) του Μπασίρ-Μοχάμεντ (Bashir-Mohammad) και της Σακίνα-Μεγκούμ (Shakina-Begum), με ΑΦΜ:
117188269, πρώην κατοίκου Αθηνών,
οδός Φυλής αρ. 174 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ
αριθμ. 162/29-7-2021 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ

ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, της
Δικαστικής Επιμελητρίας της Περιφερείας
του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΜΑΡΙΑΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ,
κατοίκου Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου
αρ. 13, με επίσπευση της πρώτης και
κατά του δευτέρου, διά της οποίας η άνω
Δικαστική Επιμελήτρια λαβούσα υπόψιν:
α) το πρώτο (α’) απόγραφο εκτελεστό
της υπ αριθμ. 69.065/2-11-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ, β) την υπ
αριθμ. 5.215Γ/30-6-2021 σχετική έκθεση
επιδόσεως εμού του ιδίου του Δικαστικού
Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, γ)
την έγγραφο εντολή προς εκτέλεση που
της δόθηκε με ημερομηνία 15-7-2021,
παρά πόδας του ως άνω πρώτου απογράφου της υπ αριθμ. 69.065/2-11-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, από την Δικηγόρο ΜΑΡΙΑ Χ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου
Δικηγόρου της άνω Τραπέζης, προέβη
εις την βιαίαν αποβολή του δευτέρου και
προς ον η επίδοση, ως και κάθε τρίτου ο
οποίος έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει επ ονόματί του, εξ ενός ακινήτου, ήτοι
από το με στοιχεία (Ι-2) διαμέρισμα του
ισογείου ορόφου, της πολυκατοικίας της
οδού Φυλής αρ. 174 (πρώην 166), στην
Αθήνα, το οποίο εκπλειστηριάστηκε με
την υπ αριθμ. 67.588/4-9-2020 έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω
Συμβολαιογράφου και κατακυρώθηκε
στην άνω Τράπεζα και εγκατέστησε σε
αυτό την άνω Τράπεζα, παραδίδοντας
το άνω ακίνητο σε αυτή κατά την νομή
και χρήση ελευθέραν. Αλλάχτηκαν οι
κλειδαριές και εντός του άνω ακινήτου
ευρέθησαν κινητά πράγματα του δευτέρου, τα οποία δεν αποτελούσαν αντικείμενο εκτέλεσης και τα οποία περιέγραψε,
όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην
άνω έκθεσή της βιαίας αποβολής. Τα
κινητά πράγματα αυτά τα έθεσε υπό
την φύλαξη και μεσεγγύηση της Α.Ε.
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου
αρ. 7, με την επωνυμία «Delfi Partners
A.E.» και τον δ.τ. «DELFI PARTNERS
S.A.», με ΑΦΜ: 801158097, νόμιμα εκπροσωπουμένης εν προκειμένω από την
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΟΡΟΛΗ του Βασιλείου και
της Μαρίας, δυνάμει της από 29-7-2021
εξουσιοδότησης, η οποία αποτελεί και
αναπόσπαστο τμήμα του άνω επιδοθέντος εγγράφου. Για να λάβει γνώση και
για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 3-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Στον Πειραιά σήμερα στις Επτά (7), του
μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και
ώρες 12:35 μ.μ. και 12:36 μ.μ., εγώ ο
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας
του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα
μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα),
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ:
112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»,
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal
Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού
αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ
138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος

(Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ,
ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από
Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος ,
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.
153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει
ανατεθεί , δυνάμει της από 18-06-2021
Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών
Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε
νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό
πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο
12 και με αύξοντα αριθμό 198 , σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 46.041/15.06.2021
Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου,
η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο,
Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2
, VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ
4 και αριθμό μητρώου 657099, όπως
νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020
και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης
και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως
αυτές καταχωρήθηκαν νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών
την 30.04.2020 και την 20-04-2021, με
αριθμούς πρωτοκόλλου 161/30.04.2020
στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και
129/20.04.2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν.
3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο
3 του Ν. 2844/2000, μεταξύ των οποίων
και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και
εκπροσωπείται νόμιμα (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331) ,
(Eπωφελούμενης) ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 ,
(Διασπώμενης) , κατόπιν διάσπασης
της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και
εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας
της ως άνω διάσπασης με την αριθμ.
πρωτ. 45.089/16-04-2021 απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και
δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’
αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και
45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως
η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται
αποκλειστικά από αυτήν (την «Επωφελούμενη»), διά των υπ’ αριθμ. 5.436Γ/79-2021 και 5.437Γ/7-9-2021 εκθέσεων
μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα
προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Δ. ΣΜΥΡΛΗ, για
λογαριασμό των : 1) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
της ΠΕΛΑΓΙΑΣ, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής , οδός Μηθύμνης αρ.
33, τ.κ. 18120 (Α.Φ.Μ. : 037265568)
και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) της
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, πρώην
κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής , οδός
ΣΟΥΡΗ Γ. αρ. 58, τ.κ. 18120 (Α.Φ.Μ. :
055354628) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της
ΑΓΩΓΗΣ (ηλεκτρονικώς κατατεθείσης),
με χρονολογία 03-9-2021, της πρώτης
κατά των δευτέρων, που απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πειραιά και δια της οποίας η ενάγουσα

ως άνω Εταιρεία ζητά : α) Να γίνει δεκτή
η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον,
να της καταβάλλουν, για την αιτία που
αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των
(133.558,53) ευρώ, το οποίο αναλύεται : Λογαριασμός : 989008368198005.
Κεφάλαιο : 110.156,12 ευρώ, Τόκοι :
9.789,19 ευρώ, Έξοδα/Ασφάλιστρα :
0,00 ευρώ, Λογαριασμός Δανείου (λογαριασμός τάξεως) : 989003139591994,
Κεφάλαιο : 0,00 ευρώ, Τόκοι : 9.982,50
ευρώ, Έξοδα/Ασφάλιστρα : 0,00 ευρώ,
Λογαριασμός Δανείου (λογαριασμός τάξεως) : 989008097250392, Κεφάλαιο
: 0,00 ευρώ, Τόκοι : 3.630,72 ευρώ,
Έξοδα/Ασφάλιστρα : 0,00 ευρώ εντόκως από την 28/3/2019 με το εκάστοτε
ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και τον ανατοκισμό των τόκων μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και με
εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, όπως
αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του
Ν.2601/1998, άλλως από την επίδοση
της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση
που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή
και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στην
καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας
δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των
άνω εγγράφων, περιέχονται επίσης : α)
Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Πειραιά,
Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς,
Αντικείμενο: Ενοχικό, Κατ. Εγγράφου:
Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης:
Παρασκευή, 03/09/2021 18:07, Γενικός
Αριθμός Κατάθεσης: 6706/2021, Αριθμός
Κατάθεσης Δικογράφου: 3024/2021, που
αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ.
β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους
είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30)
ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο
εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα
για την επίδοση και κλήση στους δέκτες
των επιδόσεων, καλούμενες ταυτόχρονα να συμμορφωθούν με όσα ορίζονται
στην αμέσως ανωτέρω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και να παρασταθούν
στη Δικάσιμο και στο πινάκιο που θα
οριστούν αρμοδίως και νομίμως. Για
να λάβει έκαστη γνώση και για όλες τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 7-9-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΔΡΑΣ
Με την υπ’αρ.125Β΄/ 6-09-2021 έκθεσή
μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Σταυρ.
Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Θεόδωρου Τσαγιάννη πληρεξούσιου Της εταιρεία με
την επωνυμία «ΟΝΕ PART AND WELL
sro» που εδρεύει στην Πράγα, Δημοκρατίας της Τσεχίας, Brabcova 1159/2
και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την εταιρεία «WELL PACK sro
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (Λ. Αλεξάνδρας
69, επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου ως αρμόδια για την ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «HALCYON
HILLS HOTEL ENTERPRISES A.E.»
που έδρευε στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αριθμός 2 και Αριστείδου αριθμός 1,
με ΑΦΜ 998301690 και εκπροσωπείται
νόμιμα, και νυν αγνώστου έδρας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από
12/07/2021 ΑΓΩΓΗΣ της παραπάνω
πρώτης κατά της δεύτερης, με την οποία
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία
ζητά Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η
αγωγή τους -Να υποχρεωθεί η εναγομέ-
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νη να τους καταβάλει βάσει των αναφερομένων στο ιστορικό της αγωγής μας,
το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων
(93.000,00) Ευρώ και δη νομιμοτόκως
από την επομένη της λήξεως του 18μήνου από την υπογραφή των μεταξύ τους
συμβάσεων (ήτοι την 24-12-2011) δεδομένου ότι αυτή δεν ξεκίνησε καν τις
εργασίες και συμβατικά ήταν υποχρεωμένη να τους επιστρέψει τα ποσά των
προκαταβολών, άλλως από την επομένη
της επιδόσεως της παρούσας μέχρις
ολοκληρωτικής εξοφλήσεως, το οποίο
αναλύεται σε 39.075,00 ευρώ που κατέβαλλαν στην εναγόμενη δυνάμει της
από 23-06-2010 μεταξύ τους υπογραφείσας προκαταρκτικής σύμβασης, για την
ανέγερση της υπ’αρ. 133 ιδιοκτησίας και
53.925,00 ευρώ που κατέβαλλαν στην
εναγόμενη δυνάμει της από 23-06-2010
μεταξύ τους υπογραφείσας προκαταρκτικής σύμβασης, για την ανέγερση της
υπ’αρ. 134 ιδιοκτησίας, να κηρυχθεί η
εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά
εκτελεστή και να καταδικαστεί τέλος η
εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη τους
και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, προκειμένου να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης:
1) Ε.Α.Κ: 8996/2021, Γ.Α.Κ: 60344/2021,
2) με την οποία ορίζει προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους
μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά
τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από
του ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι αγνώστου διαμονής και προθεσμία επίδοσης της αγωγής μέσα σε 30
ημέρες από την κατάθεσή της.
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου

Υποβολή έκθεσης
επαλήθευσης αναγγελθεισών
απαιτήσεων κατά του
υπό ειδική εκκαθάριση
χρηματοδοτικού ιδρύματος
με την επωνυμία
«ACCESS PAYMENT SERVICES
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Με την υπ’ αριθμ. 386/1/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021),
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του
ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγω ίδρυμα τέθηκε σε
«ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το
άρθρο 13 του ν. 4537/2018 και τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν. 4261/2014.
Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία
ως ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω
χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων
της Τράπεζας της Ελλάδος 386/2/31-32021 (ΦΕΚ Β΄1259/31-3-2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα
της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων
από την ΤτΕ χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
(180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ
Β΄ 717/17.03.2016), έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά ως άνω
χρηματοδοτικού ιδρύματος, οι οποίες
αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια
πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου
2 του άρθρου 4 του «κανονισμού ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και
εποπτευόμενων από την Τράπεζα της
Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων»,
αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που
αναγγέλθηκαν, υποβάλλονται εγγράφως
προς τον ειδικό εκκαθαριστή, το αργό-

τερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.9.2021.
Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης δικαιούται να λάβει κάθε πιστωτής, με δικά
του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή
στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60,
Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/
και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678,
ιστοσελίδα: www.accesspayments.gr.
Αθήνα, 27.8.2021
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής
Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος
Υποβολή έκθεσης
επαλήθευσης αναγγελθεισών
απαιτήσεων κατά
του υπό ειδική εκκαθάριση
χρηματοδοτικού ιδρύματος
με την επωνυμία
«ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Με την υπ’ αριθμ. 386/4/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021),
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
το εν λόγω ανταλλακτήριο συναλλάγματος τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν.
4261/2014 και το Κεφάλαιο V της ΠΔ/ΤΕ
2541/2004. Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος
του Ηλία ως ειδικός εκκαθαριστής του ως
άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων
της Τράπεζας της Ελλάδος 386/5/31-32021 (ΦΕΚ Β΄ 1259/31-3-2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα
της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης
πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την ΤτΕ χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016), έκθεση
για την επαλήθευση των απαιτήσεων
κατά του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη
σχετική δημόσια πρόσκληση του ειδικού
εκκαθαριστή.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου
2 του άρθρου 4 του «κανονισμού ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και
εποπτευόμενων από την Τράπεζα της
Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων»,
αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που
αναγγέλθηκαν, υποβάλλονται εγγράφως
προς τον ειδικό εκκαθαριστή, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.9.2021.
Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης δικαιούται να λάβει κάθε πιστωτής, με δικά
του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή
στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60,
Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/
και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678,
ιστοσελίδα: www.thireos.gr.
Αθήνα, 27.8.2021
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής
Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος

Το email
της εφημερίδας
είναι:
iho@otenet.gr
Τα τηλέφωνα
της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.700210 38.17.716
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Μητσοτάκης
για νέο ασφαλιστικό:
Σπάει τα δεσμά
του παρελθόντος,
είναι για τους νέους
και το μέλλον τους
Με ένα αναλυτικό κείμενο με παραδείγματα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρεί να εξηγήσει τι αλλάζει
με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο
ψηφίστηκε τονίζοντας πως αποτελεί μία
μεταρρύθμιση που αφορά πρωτίστως
τους νέους.
Ο πρωθυπουργός, με άρθρο του με τίτλο
«Μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση για
τους νέους» στην Athens Voice σημειώνει πως το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
φιλοδοξεί να απαντήσει στις βάσιμες
επιφυλάξεις όσων κάνουν τα πρώτα τους
επαγγελματικά βήματα και να αποδείξει
ότι Πολιτεία και ασφαλισμένοι μπορούν
να ευημερούν, βαδίζοντας μαζί.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «το νέο πλαίσιο έχει
καθαρούς κανόνες και δεν κρύβει ότι
φτιάχτηκε για τους νέους και το μέλλον
τους. Έτσι, προβλέπει ότι κάθε καινούργιος ασφαλισμένος θα έχει τον δικό του
ατομικό κουμπαρά με τις προβλεπόμενες
ασφαλιστικές κρατήσεις από την αμοιβή
του. Θα μπορεί να τον παρακολουθεί
online, ανά πάσα στιγμή. Αλλά θα έχει
λόγο και στη διαχείριση του ποσού των
εισφορών του, ώστε αυτό να μεγεθύνεται».
Δίνοντας μάλιστα παραδείγματα αναφέρει πως «η μηνιαία επικουρική σύνταξη
εργαζόμενου με τον κατώτατο μισθό των
650 ευρώ και 40 χρόνια ασφάλισης, είναι
153 ευρώ. Με τη νέα μέθοδο, θα φθάσει
τα 219 ευρώ. Θα αυξηθεί, δηλαδή, κατά
43%, σύμφωνα με τον μέσο όρο των συστημάτων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.
Μπορεί, μάλιστα, να αυξηθεί στα 257
ευρώ (+68%) εάν έχει αποδόσεις ίσες με
τη μέση ετήσια απόδοση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ».
Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός κάνει
αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα
τονίζοντας πως «το εξολοκλήρου διανεμητικό σύστημα λειτουργεί μόνον όταν
πολλοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν με
τις εισφορές τους τις αποδοχές λίγων
συνταξιούχων». Όπως λέει δε, αυτό
ίσχυε παλιά, όχι τώρα.

Έρευνα Prorata:

Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς
σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Π

ανελλαδικής κάλυψης έρευνα διεξήγαγε η PRORATA S.A σε δείγμα 1420 ατόμων
κατά το διάστημα 01-04 Σεπτεμβρίου 2021, επιχειρώντας να διερευνήσει και να
καταγράψει τη δημοφιλία των προσώπων της κυβέρνησης και της σκιώδους
κυβέρνησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς και στάσεις γύρω από τις εξελίξεις
στην Ελλάδα με αφορμή τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο δημοφιλέστερος
πολιτικός αρχηγός, καταγράφοντας μικρή μείωση της
δημοφιλίας του, με το 44% να δηλώνει πως «σίγουρα ή
μάλλον συμπαθεί» τον πρωθυπουργό.
Ωστόσο είναι η πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2020
που η αντιπάθεια είναι μεγαλύτερη από την συμπάθεια
προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού.
Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 34%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ποσοστό 32%, η Φώφη Γεννηματά
με ποσοστό 26%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με ποσοστό
23% ενώ τελευταίος σε συμπάθεια μεταξύ των πολιτικών
αρχηγών καταγράφεται ο Κυριάκος Βελόπουλος, με το
αντίστοιχο ποσοστό να είναι 11%.
Μεταξύ των προσώπων της κυβέρνησης, ως τα δημοφιλέστερα στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως εκλογικής προτίμησης καταγράφονται ο Νίκος Δένδιας με 69% (ο οποίος
συνεχίζει την ανοδική πορεία στις θετικές εντυπώσεις
σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση), ο Κυριάκος
Πιερρακάκης με 60% ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 47%,
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ο Χρήστος Σταϊκούρας και Βασίλης Κικίλιας με 39%, ενώ
μεταξύ των προσώπων της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ως τα δημοφιλέστερα στο ευρύ κοινό αναδεικνύονται ο
Ανδρέας Ξανθός με 50%, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με
46% και η Έφη Αχτσιόγλου με 43%.
Η πλειοψηφία (45%) δηλώνει ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός ούτε θα βελτιώσει ούτε θα χειροτερέψει
την λειτουργία της κυβέρνησης, το 38% πιστεύει ότι θα
χειροτερέψει την λειτουργία της και μόλις το 14% ότι θα
βελτιώσει τη λειτουργία της κυβέρνησης.
Η αντίληψη που κυριαρχεί ως προς τις αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα είναι ότι κινούνται προς την λάθος
κατεύθυνση.
Σε ότι αφορά στην μη αποδοχή του υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας από τον Ευάγγελο Αποστολάκη η άποψη που
επικρατεί (48%) είναι ότι δεν δέχθηκε λόγω πιέσεων της
τελευταίας στιγμής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πλειοψηφία
(52%) συμφωνεί με την απόφαση του κ. Αποστολάκη να
μην αποδεχθεί την πρόταση υπουργοποίησης.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Όλα όσα αλλάζουν
από την Δευτέρα
Ως ορόσημο για την λειτουργία της εστίασης
και των κλειστών χώρων είχε τεθεί η 13 Σεπτεμβρίου καθώς από τότε είχε οριστεί ότι θα
τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα διαχωρισμού
εμβολιασμένων και μη.
Συγκεκριμένα από την ερχόμενη Δευτέρα
αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των
κλειστών χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας
για τους ανεμβολίαστους.
Σύμφωνα με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει
η κυβέρνηση, σε κάποιες δραστηριότητες
θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες, ενώ σε άλλες
επιτρέπεται και σε ανεμβολίαστους με την
προϋπόθεση βέβαια να επιδείξουν αρνητικό
rapid test 48 ωρών, το κόστους του οποίου
θα επιβαρύνει τους ίδιους.
Τα μέτρα που θα ισχύσουν
1. Από τις 13/9 οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να
κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ κάθε εβδομάδα - Στα 10 ευρώ το κόστος
2. Υποχρεωτικά δύο τεστ την εβδομάδα για
ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, από 13
Σεπτεμβρίου. Δωρεάν τεστ θα δίδονται μόνο
σε μαθητές. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί
και ακαδημαϊκοί, οι εργαζόμενοι σε τουρισμό,
εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές,
θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές θα κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα.
Χώροι εργασίας, διασκέδασης, πολιτισμού,
άθλησης θα λειτουργούν πλέον με νέους
κανόνες για εμβολιασμένους και μη. Για
την είσοδο σε κλειστούς χώρους θα είναι
απαραίτητα για τους ανεμβολίαστους test
αντιγόνου ή μοριακό, πιστοποιητικό νόσησης
ή εμβολιασμού για τους εμβολιασμένους.
Η τιμή των test, πρόσθεσε, θα είναι 10 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τους μαθητές θα είναι υποχρεωτικά δύο self test, ενώ απαραίτητο θα είναι
το τεστ για τους ταξιδιώτες προκειμένου να
μετακινηθούν.
3. Οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να
προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ Covid πριν
ταξιδέψουν.
4. Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς χώρους εργασίας ο εργοδότης βάσει νόμου
έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι από τους
εργαζόμενους είναι εμβολιασμένοι
6. Χρήση μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς
χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση
Οι κυρώσεις μη συμμόρφωσης είναι αναστολή εργασίας για εργαζόμενους, μη προσέλευσης στο σχολείο για μαθητές και απαγόρευση
μετακίνησης για ταξιδιώτες.

