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ΔΕΘ: Το πρόγραμμα
του Κυριάκου Μητσοτάκη
Χθες το απόγευμα της
Παρασκευής 10 Σεπτεμβρίου αναχώρησε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης για να
συμμετάσχει στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Μητσοτάκης, στις 9:30 σήμερα το πρωί,
θα απευθύνει χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος
Στις 10:00 θα συμμετέχει στη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘHelexpo και στη συνέχεια θα επισκεφθεί περίπτερα της Έκθεσης στο Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του
Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.
Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021, στις 13:00
ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

Rapid test:
Στα 10 ευρώ το πλαφόν
στην τιμή τους
Η κυβέρνηση, με την
έκδοση του ΦΕΚ σχετικά
με το πλαφόν στην τιμή
των rapid test τα οποία θα
πρέπει να κάνουν
συχνότατα όσοι δεν έχουν
εμβολιαστεί, έρχεται να
κλείσει τις όποιες τρύπες υπήρχαν. Όπως
αναφέρεται στο ΦΕΚ «για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2
με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test)
ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής
χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.
λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων
αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και
της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε
κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό
των δέκα ευρώ (10 €)». Για τα μοριακά τεστ
ορίζεται α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης
παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος
κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων
αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το
ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και β) ως
ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι
ευρώ (20 €).

Νέα μέτρα για ανεμβολίαστους ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

Τι ισχύει για εστιατόρια,
μπαρ, ταβέρνες
Ν

έα μέτρα για τον περιορισμό
της πανδημίας του κορονοϊού
θα ισχύουν από την προσεχή
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι θα υπόκεινται σε μια σειρά από περιορισμούς
αναφορικά με την είσοδό τους σε
καταστήματα εστίασης.
Συγκεκριμένα:
Κλειστοί χώροι εστίασης (εστιατόρια,
μπαρ, καφετέριες, ταβέρνες): θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους
και νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη
διάγνωση
Κλειστά και ανοικτά γήπεδα: θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους
και νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη
διάγνωση. Και στις δύο περιπτώσεις
θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο με την εφαρμογή
Covidfree App.
Κλειστοί χώροι θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: θα
λειτουργούν για εμβολιασμένους,
νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη διάγνωση και ανεμβολίαστους που έχουν
πραγματοποιήσει αρνητικό rapid test
αντιγόνου εντός 48 ωρών.
Κλειστά γυμναστήρια: θα λειτουργούν για εμβολιασμένους, νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη διάγνωση
και ανεμβολίαστους που έχουν
πραγματοποιήσει αρνητικό rapid
test αντιγόνου εντός 48 ωρών. Τόσο
τα θέατρα πάντως όσο και τα σινεμά
και τα γυμναστήρια θα μπορούν να
επιλέξουν να λειτουργήσουν ως αμιγείς χώροι, μόνο για εμβολιασμένους
και νοσήσαντες εντός 6μηνου.
Για όλους τους υπόλοιπους κλειστούς
χώρους εργασίας, ο εργοδότης έχει
δικαίωμα βάσει του νόμου να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και
υποχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικών τεστ
που προσκομίζουν οι ανεμβολίαστοι.

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους
καθώς και σε όλους τους ανοικτούς
χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση.
Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, οι
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να
κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ στον
ιδιωτικό τομέα κάθε εβδομάδα με
κόστος 10 ευρώ που θα καλύπτεται
από τους ίδιους.
Επίσης, από την ίδια μέρα είναι
υποχρεωτικά τα δύο rapid test την
εβδομάδα για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Τα self test για τους
μαθητές διατίθενται δωρεάν και θα
πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά
στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
Για τους φοιτητές απαιτούνται 2 εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου την
εβδομάδα, που πραγματοποιούνται
αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτητή,
10 ευρώ/τεστ.
Και οι ακαδημαϊκοί, οι εργαζόμενοι
σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές,
κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές,
που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα

υποχρεούνται να προσκομίζουν στην
εργασία τους δύο αρνητικά τεστ την
εβδομάδα, τα οποία θα έχουν πληρώσει οι ίδιοι.
Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε
μέσο μέσα στη χώρα θα πρέπει να
προσκομίζουν αρνητικό rapid test
που έχει γίνει τουλάχιστον 48 ώρες
πριν από τη μετακίνηση τους, ενώ
δεν θα μπορούν να προσέρχονται
σε δημόσιες δομές για να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ κορονοϊού πριν
ταξιδέψουν.
Σε κλειστούς χώρους εστίασης
(καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες,
κλαμπ, κέντρα διασκέδασης), θα
μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Θα γίνεται
έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή
νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης
με την εφαρμογή covid free app.
Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς
χώρους εργασίας ο εργοδότης, βάσει
νόμου, έχει δικαίωμα να γνωρίζει
ποιοι από τους εργαζόμενους του
έχουν εμβολιαστεί.
Στους κλειστούς και ανοιχτούς

χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται η
είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους
και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από
τη νόσηση).
Σε κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών
χώρων, θα επιτρέπεται η είσοδος σε
εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6
μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει
εργαστηριακό rapid test αντιγόνου
έως 48 ώρες πριν.
Στα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να μπαίνουν εμβολιασμένοι,
νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη
διάγνωση) και ανεμβολίαστοι που
έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες
πριν. Και σε αυτή την περίπτωση θα
πρέπει να γίνεται έλεγχος βεβαίωσης
εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού
τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας
στην είσοδο της επιχείρησης με την
εφαρμογή covid free app.
Τέλος, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς
χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση,
αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς
χώρους.
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ΕΛΣΤΑΤ: Αναζητά
60.000 απογραφείς με
μισθό 1.200 ευρώ μικτά

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στην ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή
2021, που θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
αναζητά περίπου 60.000 απογραφείς,
οι οποίοι θα ενταχθούν στο Μητρώο
Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών (ΠΚ), για απασχόληση
κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021. Σε κάθε απογραφέα θα
αντιστοιχούν περίπου 120 νοικοκυριά,
ενώ ο μισθός θα είναι 1.200 ευρώ
μικτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις
27 Σεπτεμβρίου 2021, στις 15:00.
Όπως είπε ο Απόστολος Κασάπης,
διευθυντής του Γραφείου Προέδρου
της ΕΛΣΤΑΤ, οι απογραφείς θα είναι
ολόκληρη την επικράτεια και θα αναλάβουν το σημαντικό έργο στης συλλογής
δεδομένων.
«Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου δεχόμαστε
αιτήσεις για τους απογραφείς», είπε
ο ίδιος. «Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο,
ωστόσο η δυσκολία που θα πρέπει να
ξεπεράσουμε είναι να έχουμε κατανομή απογραφέων σε όλη την επικράτεια.
Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως η επαρχία
έχει κινητοποιηθεί πιο γρήγορα, κάτι
που δεν συμβαίνει τόσο έντονα στην
Αττική».
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας
18 έως 67 ετών (έτη γέννησης από 1954
– 2003). Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι
ιδιώτες, ή υπάλληλοι της Κεντρικής
Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων
από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας,
καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.
Επισημαίνεται ότι όσοι απασχολούνται
ως Τομεάρχες για τις ανάγκες των
Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, δεν έχουν δικαίωμα
να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο Απογραφέων ΠΚ.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν
ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή και πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (σταθερό ή φορητό
ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιωτικής
χρήσεως) για την καταχώριση των
στοιχείων που θα συλλέξουν με έντυπα
ερωτηματολόγια και για την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής.

E-mail: iho@otenet.gr
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Τέλος οι μάσκες

Πώς η Δανία κατάφερε
να επιστρέψει στην κανονικότητα

Τ

έλος τα υγειονομικά πιστοποιητικά και οι μάσκες, τα γραφεία λειτουργούν κανονικά, ενώ στις συναυλίες παρίστανται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι: η Δανία γυρίζει
αυτή την Παρασκευή εντελώς σελίδα σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς για την
ανάσχεση της covid-19.

«Είμαστε μπροστά στη Δανία διότι δεν έχουμε πλέον
περιορισμούς, περάσαμε στην αντίπερα όχθη της πανδημίας
χάρη στον εμβολιασμό», εξήγησε ο Ούλρικ Όρουμ- Πέτερσεν, διοργανωτής συναυλιών στην εταιρεία Live Nation.
Συναυλία με 50.000 θεατές
Το Σάββατο διοργανώνει μια συναυλία με 50.000 θεατές,
την πρώτη που πραγματοποιείται στην Ευρώπη. Στις 4
Σεπτεμβρίου η Live Nation είχε οργανώσει ένα φεστιβάλ
με τίτλο «επιστροφή στη ζωή», με 15.000 θεατές στην
Κοπεγχάγη.
Το υγειονομικό πάσο, που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο ως
προϋπόθεση του ανοίγματος της Δανίας, από την 1η Σεπτεμβρίου ήταν υποχρεωτικό μόνο για την είσοδο στα νυχτερινά
κέντρα και από σήμερα αίρεται και αυτή η υποχρέωση.
«Στόχος μας είναι η ελεύθερη κυκλοφορία (…) αυτό
που θα συμβεί είναι ότι ο ιός θα κυκλοφορεί και ότι θα
βρίσκει όσους δεν είναι εμβολιασμένοι», προειδοποίησε
η επιδημιολόγος Λόνε Σίμονσεν, καθηγήτρια του πανεπιστημίου Ροσκίλντε.
Η Δανία δεν δυσκολεύθηκε να πείσει τους κατοίκους
της για τα οφέλη του εμβολιασμού κατά της covid-19.
Αποτέλεσμα: το 73% των 5,8 εκατομμυρίων Δανών είναι
πλέον πλήρως ανοσοποιημένοι και το 96% όσων είναι άνω
των 65 ετών.
«Αν και ο ιός δεν αποτελεί πλέον απειλή για την κοινωνία,
είναι μόνο χάρη στο εμβόλιο», τόνισε η Σίμονσεν.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ευρώπης, μία από τις ιδιαιτερότητες της σκανδιναβικής χώρας
ήταν η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών και του
πληθυσμού σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
« Όπως πολλές χώρες, η Δανία σε όλη τη διάρκεια της
πανδημίας εφάρμοσε κοινωνικά μέτρα και μέτρα δημόσιας
υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης, όμως παράλληλα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους και τις
κοινότητες ώστε να ακολουθήσουν με δική τους θέληση
τις συστάσεις της κυβέρνησης», επεσήμανε η Κάθριν
Σμόλγουντ, αρμόδια για τις έκτακτες καταστάσεις του ΠΟΥ

Ευρώπης. Με περίπου 500 νέα κρούσματα καθημερινά
και το ποσοστό επιπολασμού του ιού στο 0,7 οι αρχές της
Δανίας εκτιμούν ότι η επιδημία είναι υπό έλεγχο.
Ο υπουργός Υγείας της Δανίας Μάγκνους Χοίνικε διαβεβαίωσε στα τέλη Αυγούστου ότι η κυβέρνηση «δεν θα
διστάσει να αντιδράσει άμεσα, αν η πανδημία απειλήσει
ξανά τις βασικές λειτουργίες της κοινωνίας».
Για τις αρχές, η επιστροφή στην κανονικότητα θα πρέπει
να συνοδεύεται με τον αυστηρό σεβασμό στα μέτρα υγιεινής
και απομόνωσης των ασθενών.
Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι η κατάσταση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει κρίσιμη και τονίζει ότι χρειάζεται
επαγρύπνηση.
«Κάθε χώρα πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση για
το αν και όταν αλλάξει η επιδημιολογική κατάσταση»,
προειδοποίησε η Σμόλγουντ.
Οι αρχές της Δανίας θα παρακολουθούν στενά τον αριθμό
των νοσηλειών ασθενών με covid-19, λιγότερες από 130
αυτή τη στιγμή, και θα προχωρά στη διεξαγωγή τεστ για
να ελέγχει την εξέλιξη της επιδημίας. Εξάλλου από χθες
Πέμπτη οι πιο ευάλωτοι πολίτες μπορούν να λάβουν τρίτη, ενισχυτική δόση εμβολίου, αναφέρουν τα πρακορεία
ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.
«Μέχρι στιγμής τα παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού σέβονται την ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο, όμως
αν εμφανιστούν άλλα στελέχη που δεν καλύπτονται από
τα εμβόλια, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στρατηγική
μας», επεσήμανε η Σίμονσεν.
Για τον Κρίστιαν Νέντεργκααρντ, ιδιοκτήτη εστιατορίου
στην Κοπεγχάγη, την ώρα που γιορτάζεται η επιστροφή
στην κανονικότητα «η κατάσταση παραμένει περίπλοκη».
«Κάποιοι θα ξεχάσουν γρήγορα τον κορονοϊό, όμως
άλλοι όχι και για την εστίαση είναι σίγουρα μια περίοδος
που άλλαξε τα δεδομένα. Ο κλάδος θα πρέπει να σκεφτεί
πώς θα γίνει πιο ανθεκτικός», εξήγησε.
Προκειμένου να εισέλθει κάποιος στη Δανία χρειάζεται
να παρουσιάσει υγειονομικό πάσο ή/και αρνητικό τεστ,
ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στα αεροδρόμια.

Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την εξαγορά του 30% της Telekom Romania Mobile
Την ολοκλήρωση της εξαγοράς ποσοστού 30% της Telekom Romania Mobile, έναντι ποσού 58,9 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, σε μια κίνηση που τον φέρνει να ελέγχει σχεδόν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, "ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.
("ΟΤΕ"), σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών του, την 28η και 30ή Ιουλίου 2021, αναφορικά με την
πρόθεση του να αποκτήσει το 30% της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) από την
Telekom Romania Communications S.A. ("TKR"), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κανονιστική έγκριση
της πώλησης στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην TKR, ανακοινώνει ότι, στις
9 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκλήρωσε την εξαγορά του ποσοστού αυτού.
Συνεπώς, ο ΟΤΕ ελέγχει τώρα σχεδόν το 100% της TKRM. Το τελικό τίμημα, αντανακλώντας την μετοχική
αξία, ανήλθε στα €58,9 εκατ.".
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281
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Νέα πρόκληση Τατάρ:
Η Κύπρος δεν ήταν ποτέ
ελληνική

Προκλητικός εμφανίστηκε ο τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, σε ομιλία του στη
Σμύρνη. Ο Τατάρ εξέφρασε την άποψη πως οι
ελληνοκύπριοι δεν κατείχαν ποτέ την Κύπρο
και πως θα πρέπει να μεταβιβαστεί άμεσα
στο Οθωμανικό Κράτος και στην Τουρκία.
Συγκεκριμένα, σε ομιλία του στη Σμύρνη της
Τουρκίας με θέμα «Η θάλασσα των νήσων
και τα προβλήματα των σχέσεων γειτνίασης
με την Ελλάδα» ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε
ότι στην Κύπρο παίζονται μεγάλα παιχνίδια:
« Όλοι γνωρίζουμε πως προσπάθησαν ύπουλα
να μας πάρουν την Κύπρο από τα χέρια μας»
σημείωσε.
Σύμφωνα με την Καθημερινή Κύπρου, ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι με συμφωνίες η Κύπρος
θα πρέπει να μεταβιβαστεί στο Οθωμανικό
Κράτος ή στον διάδοχο του την Τουρκική
Δημοκρατία.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως αμέσως μετά την
«εκλογή» του οι Τουρκοκύπριοι προέκριναν
τη δημιουργία δύο κρατών, δίπλα διπλά, βασισμένη στην κυριαρχική ισότητα, και απέρριψαν τη δημιουργία ομοσπονδίας. Υποστήριξε,
δε, πως μόνος στόχος των Ελληνοκύπριων
είναι να συνδέσουν την Κύπρο με την Ελλάδα.
Συνέχισε, λέγοντας, πως οι Ελληνοκύπριοι
δεν κατείχαν ποτέ την Κύπρο: «Δεν κυβέρνησαν ποτέ τους Τουρκοκύπριους, αλλά οι
πρόγονοί μας κυβέρνησαν την Κύπρο για
περισσότερα από 300 χρόνια».
Ο Ερσίν Τατάρ σημείωσε πως θα συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι τέλους: «Υπάρχει
τουρκικό κράτος στην ανατολική Μεσόγειο.
Είναι η “Τουρκική δημοκρατία της Βόρειας
Κύπρου” (ψευδοκράτος). Αυτό το κράτος
οφείλει την κυριαρχία και την ύπαρξή του
στον δίκαιο αγώνα του τουρκοκύπριου λαού.
Εάν υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο σήμερα,
εξαρτάται από την παρουσία των τουρκικών
ενόπλων δυνάμεων στο νησί. Διαφορετικά, η
αιματοχυσία θα συνεχίσει ξανά, αλλά υπάρχει
ειρήνη στην Κύπρο από το 1974. Κανείς δεν
αιμορραγεί. Επομένως, η ένοπλη παρουσία
της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί. Ο ‘τουρκοκύπριος λαός’ νοιάζεται πραγματικά για
αυτό. Το Κυπριακό δεν αφορά μόνο τους
Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους.
Αυτό συμβαίνει και στις διεθνείς συμφωνίες,
είναι ένα μονοδιάστατο ζήτημα στη δημιουργία ισορροπιών μεταξύ της Τουρκίας και η
Ελλάδα. Η Τουρκία είναι μια πλευρά στην
Κύπρο. Η παρουσία του στην Τουρκία πρέπει
να συνεχιστεί στην Κύπρο. Διαφορετικά,
τα παιχνίδια που παίζονται στο Αιγαίο θα
παιχτούν και στην ανατολική Μεσόγειο. Οι
προθέσεις τους είναι ήδη ξεκάθαρες».

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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Χατζηδάκης: 15.000 ευρώ
σε 4.000 νέους
για δημιουργία start-ups
«Η αναβάθμιση δεξιοτήτων αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα για την Ελλάδα και γι αυτό το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προωθεί άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση στον
τομέα αυτό. Παράλληλα ενεργοποιεί νέα προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές
δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα». Αυτό
δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα
του συνεδρίου SkillUp Forum που διοργανώνει ο
ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ίδιος παρουσίασε τη νέα
συνεργασία του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου με τη
Google Ελλάδας για την κατάρτιση νέων ανέργων στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Δράση
που συνδέεται με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για
την προώθηση νέων ανέργων στην αυτοαπασχόληση μέσω της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), με την ενίσχυση της κάθε startup με 15.000 ευρώ. Όπως είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Χατζηδάκης, «Το πρόγραμμα αυτό έχει μια
βασική διαφορά σε σχέση με άλλα προγράμματα
του παρελθόντος. Δεν είναι "λεφτά στον αέρα",
καθώς γίνεται σε συνεργασία με έναν διεθνή
κολοσσό όπως η Google, με τεράστια εμπειρία
στα θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων κα ανάπτυξης
της επιχειρηματικότητας. Στηρίζουμε στην πράξη
τους ανέργους που έχουν μια επιχειρηματική
ιδέα και αναζητούν τα μέσα για να την υλοποιήσουν. Γι' αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση
στη νέα γενιά». Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος
Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι: «Ο ΟΑΕΔ συνεχίζει,
με εξωστρέφεια, να επενδύει στον άνθρωπο,
στην ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
στην δημιουργία νέων επιχειρήσεως και νέων
θέσεων εργασίας. Με οδηγό τα επιτυχημένα
προγράμματα που υλοποιήσαμε το τελευταίο
έτος, ξεκινάμε ένα νέο κύκλο καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και επιχειρηματικότητας για την
ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας». Η Γενική
Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πέγκυ Αντωνάκου υπογράμμισε ότι: «Μέσα
από την πλατφόρμα Grow Greece with Google,
εκφράζεται ρητά η δέσμευση της εταιρείας να
συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην
ανάκαμψη και ανάπτυξη της Ελλάδας, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Πιστεύουμε επίσης πως η τεχνολογία που απαιτεί η
εποχή μας είναι εδώ για όλους μας, ανεξάρτητα
από την ηλικία ή το επίπεδο των γνώσεών μας. Το
καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, βοηθάει ανθρώπους
μέχρι 45 ετών, να αποκτήσουν τα απαραίτητα
εφόδια και ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να
μπορέσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Έτσι, τους δίνεται μια πρώτη ή ακόμη και μια
δεύτερη ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις
τους, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον».
Το νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε
4.000 ανέργους έως 45 ετών να αποκτήσουν
τις κατάλληλες ψηφιακές και επιχειρηματικές
δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση. Στόχος
είναι να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της
επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί
στη σημερινή, ψηφιακή εποχή, μέσω δωρεάν εξ
αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 35 ωρών,
ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική
τους επιχείρηση αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα
ψηφιακά εργαλεία. Καλύπτονται θέματα όπως
δημιουργία ταυτότητας της επιχείρησης, διαχείριση της αγοράς, εδραίωση της επιχείρησης
στο διαδίκτυο, προώθηση νέων προϊόντων και
υπηρεσιών κ.α.

Ακάρ:

«Κανένα σχέδιο δεν θα υλοποιηθεί
στην Αν. Μεσόγειο
αν δεν περιλαμβάνει την Τουρκία»
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ο καφεσ μπορει
να προκαλει κοπωση,
ατονια και νυστα

«Η

Ελλάδα συνεχίζει τις ψεύτικες απειλές και την εμμονή της να εξοπλιστεί»,
υποστήριξε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ο Ακάρ (φωτογρ.), διαμηνύοντας ότι «κανένα σχέδιο δεν έχει πιθανότητα να υλοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία και τον τουρκικό λαό».
«Ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί -μεταμορφωμένοι σε
πρόβατα- εμφανίζονται σε διάφορα μέρη, κάθε μέρα σε
διαφορετικό μέρος, και προσπαθούν να δημιουργήσουν
μία τεχνητή ατζέντα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα». είπε επίσης; ο Ακάρ μιλώντας στο συμπόσιο η
«Θάλασσα των νήσων» ενώ για άλλη μία φορά επέμεινε
στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».
«Στην ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου προσπαθούν να επιβάλουν τις επεκτατικές αξιώσεις τους και να φυλακίσουν
την Τουρκία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή
στη Μεσόγειο με περίπου 1900 χιλιόμετρα, στον κόλπο
της Αττάλειας», είπε.
Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε ότι η Ελλάδα ζητά θαλάσσια κυριαρχία 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα για
το Καστελόριζο, που είναι 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα,
ενώ απέχει μόλις 1.950 μέτρα από την Τουρκία και 600
χιλιόμετρα από την Ελλάδα.
Επίσης υποστήριξε ότι παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να βρει λύσεις σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, «οι
Έλληνες συνομιλητές μας επιμένουν να προβαίνουν σε
κάθε είδους επιθετικές ενέργειες και ρητορικές που συχνά
κλιμακώνουν τις εντάσεις προκειμένου να εκμηδενίσουν
αυτές οι προσπάθειες».
«Ισχυρίζονται ότι τα σύνορα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας φτάνουν μέσω των νησιών στην ανατολική Μεσόγειο μέχρι την ηπειρωτική Τουρκία και προβάλλουν
παράνομες αξιώσεις για σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο
Πέλαγος. Νομίζουμε ότι το Αιγαίο πρέπει να ληφθεί
υπόψη συνολικά κατά τον καθορισμό των ορίων της
υφαλοκρηπίδας και τα σύνορα πρέπει να σχεδιαστούν

κατόπιν συμφωνίας και με βάση την αρχή της ευθυδικίας
και σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».
Αναφερόμενος στο δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση
των χωρικώνν υδάτων στα 12 μίλια, υποστήριξε: «Εάν
η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, μόνο το 1/5 του Αιγαίου θα παραμείνει ως ανοικτή
θαλάσσια περιοχή και περίπου τα 2/3 αυτής θα γίνουν
ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μία
ελληνική λίμνη».
«Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας δεν θα μπορεί «να φτάσει στη Μεσόγειο μέσω διεθνών
υδάτων. Η Τουρκία θα υποστεί σημαντικές απώλειες όσον
αφορά τη ναυτιλία, την ασφάλεια και τους πόρους στο
Αιγαίο. Ταυτόχρονα, ακόμη και οι τρίτες χώρες θα πρέπει
να παίρνουν άδεια από την Ελλάδα για να περάσουν από
το Αιγαίο. Η Τουρκία δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί ποτέ
αυτό», ανέφερε.
Ο Ακάρ έθεσε και ζήτημα κυριαρχίας νησιών του Αιγαίου, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «τα βάζει προς
πώληση και εκμμεταλλεύεται διεθνείς πρωτοβουλίες,
όπως περιβαλλοντικά και ενεργειακά προγράμματα της
ΕΕ, αρχαιολογικές και κτηματολογικές μελέτες»
« Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μονομερή και de facto
βήματα.
Όλες αυτές οι προσπάθειες αποκαλύπτουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την επεκτατική αντίληψη της Ελλάδας, η
οποία καθιερώθηκε επίσημα το 1832», ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ, λέγοντας ότι τότε η χώρα είχε έκταση 47,517
χιλιάδες τ.μ. «μέσα και γύρω από την Πελοπόννησο και
έφτασε να έχει σχεδόν 3 φορές το μέγεθός της Πελοποννήσου μέχρι σήμερα ».

Ανθεκτικότητα στην καφεΐνη; Σίγουρα δεν το σκέφτηκε κανείς στον
πρώτο καφέ της ημέρας ούτε και στον
τρίτο. Φαίνεται όμως πως το σκέφτονται οι επιστήμονες αφ’ ης στιγμής
ανακάλυψαν το παράδοξο της καφεΐνης. Η καφεΐνη, όπως και άλλες
εξαρτησιογόνες ουσίες, προκαλούν
εκρήξεις ενέργειας στον οργανισμό
όμως η επίδρασή της θα είναι διαφορετική στον καθένα, αναλόγως τα
γονίδια και τις καταναλωτικές του
συνήθειες.
Το παράδοξο, εξηγεί ο Δρ Mark Stein,
καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας
και Συμπεριφορικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον με
ερευνητικό έργο περί την επίδραση
της καφεΐνης σε άτομα με Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), έγκειται στα
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από την κατανάλωση καφέ. Η άμεση επίδραση του
καφέ συνοδεύεται από βελτίωση της
συγκέντρωσης, της προσοχής, της
γνωστικής ικανότητας και των επιπέδων ενέργειας ενώ, μακροπρόθεσμα,
οι θετικές επιπτώσεις ενδέχεται να
αντιστραφούν.
Για την κατανόηση του φαινομένου,
θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν αυτό
που οι επιστήμονες αποκαλούν «sleep
pressure», δηλαδή την ασυνείδητη
βιολογική απόκριση του οργανισμού
πίσω από το αίσθημα της νύστας και
πώς αυτό κορυφώνεται στη διάρκεια
της ημέρας, οπότε φτάνει η στιγμή
που το κιρκάδιο ρολόι θα σημάνει την
ώρα για ύπνο. Αν και ακόμη ερευνάται
ο τρόπος που αυτή η απόκριση εξελίσσεται, εξηγεί ο νευροεπιστήμονας
και μελετητής ύπνου Seth Blackshaw
από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins,
κεντρικό ρόλο παίζει η τριφωσφορική
αδενοσίνη (ATP), μία από τις βασικές
χημικές ενώσεις για την αποθήκευση
ενέργειας στα κύτταρα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης και τροποποίηση της με αριθ. 450/2021 Απόφασης περί ορισμού και παράτασης θητείας Αντιδημάρχων.»
ΑΠΟΦΑΣΗ 499/2021
Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»(Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου
68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό
των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1327/17.04.2019 τ. Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
‘Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ.3 ε’ άρθρου
3 Ν.4051/2012 (Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ.
ΓΠ-191/20.03.2014 (Β’698) για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με τα οποία
ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.266 κατοίκους.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,
περί εξουσιοδότησης υπογραφής.

	
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021-2022
Η ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει υποτροφίες στο ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο για
το έτος 2021-2022 με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρέχεται η δυνατότητα
δωρεάν φοίτησης 20 (είκοσι) υποψηφίων σπουδαστών σε τέσσερα τμήματα του ΙΙΕΚ
ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο για 3 (τρία) έτη στις παρακάτω ειδικότητες:
• Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνικός Αυτοματισμών
• Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Η παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης, καλύπτουν το σύνολο των σπουδών, (τέσσερα
εξάμηνα) σε είκοσι υποψηφίους σπουδαστές της Δυτικής Μακεδονίας.
Η παροχή ισχύει με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι όροι δημιουργίας τμήματος
στις ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση.
Στην περίπτωση χαμηλής συμμετοχής ο υπότροφος έχει τη δυνατότητα επιλογής άλλου
εκπαιδευτικού προγράμματος -ειδικότητας.
Είναι αυτονόητο ότι, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
II. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.	Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
2.	Η παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης, καλύπτουν το σύνολο των σπουδών,
(τέσσερα εξάμηνα) σε είκοσι υποψηφίους σπουδαστές της Δυτικής Μακεδονίας.
3.	Η παροχή ισχύει με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι όροι δημιουργίας τμήματος στις ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση.
4.	Στην περίπτωση χαμηλής συμμετοχής ο υπότροφος έχει τη δυνατότητα επιλογής
άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος -ειδικότητας.
5.	Είναι αυτονόητο ότι, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
6.	Στό I.I.E.K. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου: Γενικού,
ΤΕΛ, ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ.
7.	Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων (Ενιαίων
/ Γενικών), για 4 εξάμηνα φοίτησης.
8.	Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα
προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα.
9.	Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα
προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.
10.	Επίσης, γίνονται δεκτοί αντίστοιχα φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι και επαγγελματίες που δε
διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 5ου επιπέδου.
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η έντυπη αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των
υποψηφίων χορηγούνται από τα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από τα
Τμήματα των Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:

7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4804/2021 περί παραίτησης αιρετών
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019.
10. Την εγκύκλιο 90 του ΥΠ.ΕΣ./αριθ. πρωτ. 59849/21-8-2019
11. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/
Β΄/29-7-2013) όπως συμπληρώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 708/Β’/24-4-2015.
13. Την υπ’ αριθ. 446/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες.
14. Την υπ’ αριθ. 423/28-08-2020 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων
και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την περίοδο 01/09/2020 – 31/08/2021
15. Την με αριθ. Εμπ. Πρωτ. 11/10.9.2021 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου
Παύλου-Ιωάννη Μπατάλη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Αποδέχεται την με αριθ. Εμπ. Πρωτ. 11/10.9.2021 αίτηση παραίτησης του Παύλου-Ιωάννη Μπατάλη, από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.
Β. Τον απαλλάσσει, από 10.09.2021, από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του
έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθ. 450/31-8-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού και
παράταση θητείας Αντιδημάρχων για την περίοδο 01/09/2021 – 31/08/2022
Γ. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 450/31-8-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού και παράταση θητείας Αντιδημάρχων για την περίοδο 01/09/2021 – 31/08/2022 ως ακολούθως:
Ι. Η παράγραφος (1) που αφορά στον ορισμό του κου Παύλου-Ιωάννη Μπατάλη
ως έμμισθου Αντιδημάρχου, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας
– Πικερμίου τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΒΡΙΗΛ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Τη διαχείριση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας • Τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου • Τη χορήγηση
αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών
υπαίθριας διαφήμισης • Την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Νομικών
Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου
• Την ανάπτυξη των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων
ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
• Τα θέματα Αθλητισμού
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται α) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής έως

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού, Πουταχίδου Ολγα
Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 16, 501 31 Κοζάνη
• τηλ. επικοινωνίας: 2461351266, o.poutachidou@pdm.gov.gr
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού – έδρα
Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 6, 6β & 12, 501 31 Κοζάνη
• τηλ. επικοινωνίας: 2461351135, 2461351459, 2461351191
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα, 511 00 Γρεβενά
• τηλ. επικοινωνίας: 24623 53232
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά
• τηλ. επικοινωνίας: 24673 50312, 50274
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα
• τηλ. επικοινωνίας: 23853 50460
και υπάρχουν αναρτημένα τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας όσο και στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων (www.pdm.gov.
gr, grevena.pdm.gov.gr, kastoria.pdm.gov.gr, kozani.pdm.gov.gr, florina.pdm.gov.gr ).
H πρωτότυπη αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
• Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
• 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας).
• Εγγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
• Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
•	Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικονομικό
έτος 2020)
•	Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (κάρτα ανεργίας του
ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρχει, ανεργία γονέα, πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/
τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί
λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι
λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 24.09.21 στα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα) και στα γραφεία των Δ/νσεων Ανάπτυξης των
Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Αιτήσεις που θα φέρουν απαραιτήτως την
υπογραφή (σκαναρισμένες) και δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά
(σε μορφή pdf) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
d.vmaet@pdm.gov.gr, k.kavouka@kozani.pdm.gov.gr (για όλη την Περιφέρεια)
d.anaptiksis@grevena.pdm.gov.gr (για Γρεβενά)
d.anaptiksis@kastoria.pdm.gov.gr (για Καστοριά)
d.anaptiksis@florina.pdm.gov.gr (για Φλώρινα)
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις
προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.
Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την
Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα
τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των
δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
Πληροφορίες:
•	Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού, Πουταχίδου Ολγα
	Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 16, 501 31 Κοζάνη
τηλ. επικοινωνίας: 2461351266, o.poutachidou@pdm.gov.gr
•	Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα),
2461351135, 2461351459, 2461351191
• Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, 24623 53232
• Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, 24673 50312, 50274
• Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, 23853 50460
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06/11/2021 και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από 07/11/2021 και β)
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως 06/11/2021.»
ΙΙ. Η παράγραφος (4) που αφορά στην παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, έως
την 31η Αυγούστου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
& Παιδείας, με καθ' ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας
• Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
• Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης
• Τη Δημοτική Συγκοινωνία
• Τα θέματα που αφορούν στην Παιδεία και τον Πολιτισμό
• Τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
από 07/11/2021»
ΙΙΙ. Η παράγραφος (5) που αφορά στην παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου
ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 και στον ορισμό του
ως έμμισθου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων Ανακύκλωσης,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, έως την
28η Φεβρουαρίου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
και θεμάτων Ανακύκλωσης με καθ' ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Την Πολιτική Προστασία
• Τη συγκρότηση συνεργείων έκτακτης ανάγκης
• Την Υπηρεσία Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
• Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών
που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου • Την υποβολή προτάσεων και
τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.
Ο ανωτέρω κατόπιν και του με αριθ. 13462/27-8-2021 αιτήματος παραίτησής
του από τη θέση του εκλεγμένου, αναπληρωματικού μέλους της ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.
ορίζεται τακτικό μέλος της με την ιδιότητά του ως αντιδήμαρχος.»
Ζ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 450/31-8-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού και παράταση θητείας Αντιδημάρχων για την περίοδο 01/09/2021 – 31/08/2022.
Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αιγαίου, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Σύρου, Καίσαρης Χρ. Νικόλαος,
μέλος της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «Δ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Ν. ΚΑΙΣΑΡΗΣ», (ΑΦΜ
997971964), με έδρα την Μύκονο, Μύλος του Κόκκινου, ύστερα από έγγραφη
παραγγελία του Χαρακτινιώτη Αθανάσιου, κατοίκου Αθηνών, πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία
«CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas»), ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου
και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου. της εταιρείας ειδικού σκοπού με τον επωνυμία «GALAXY
11 FUNDING DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οποία μεταβιβάστηκε από την
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 10 Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000,
με την από 30.04.2020 Σύμβαση Πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών
απαιτήσεων, η επιδικασθείσα με την υπ'
αριθμ. 27548/2010 Διαταγή Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σύρου (Αριθμ. Έκθεσης Επίδοσης 4331
Ε'/09-09-2021) για τον αγνώστου διαμονής ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής,
οδός Ελ. Βενιζέλου 63-71, με Α.Φ.Μ.
027940509, ακριβές αντίγραφο από το
πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ'
αριθ. 27548/201 Ο Διαταγή Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
της πρώτης κατά του ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ του Γεωργίου. Κάτω από το παραπάνω αντίγραφο υπάρχει η από 01-092021 επιταγή, το κείμενο τη οποίας έχει
ως εξής: «Ακριβές αντίγραφο εκ του εις
χείρας μου αντιγράφου α' απογράφου
εκτελεστού της υπ' αριθμ . 27548/201
Ο Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο είναι
κατατεθειμένο στην Συμβολαιογράφο
Μήλου κ. Χριστίνα-Ζωή Κόκκορη, δυνάμει του οποίου επεβλήθη αναγκαστική
κατάσχεση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
1875β/28-3-2019 Κατασχετήρια Έκθεση
Ακινήτου, του Δικαστικού Επιμελητή της
περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με
έδρα στο Πρωτοδικείο Σύρου ΠΑΥΛΟΥ
Ευαγγέλου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, το οποίο επιδόθηκε πρώτη φορά την 29/12/2010 και
συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 8704στ έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
του Πρωτοδικείου Αθηνών Παναγιώτη
Πάζιου, και το οποίο επικυρώνω σύμφωνα με το νόμο, αρμόδιος δικαστικός
επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει
νόμιμα και εμπρόθεσμα για λογαριασμό
της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL
HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ»
(η «Cepal Hellas»), ως διαχειρίστρια
απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και
αντικλήτου, της εταιρείας ειδικού σκοπού
με την επωνυμία «GALAXY 11 FUNDING
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»
(ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), όπως
νομίμως εκπροσωπείται, στην οποία
μεταβιβάστηκε από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στο πλαίσιο τιτλοποίησης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10
Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, με την από
30.04.2020 Σύμβαση Πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, η επιδικασθείσα με την υπ' αριθμ .
27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απαίτη-

ση, προς τον: Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σύρου, κατοίκου Σύρου, για λογαριασμό
του οφειλέτη ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο πρώην Νέας
Ιωνίας Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 63-71)
και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ
027940509, για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος
ταυτόχρονα να μου καταβάλει τα παρακάτω ποσά: α) το ποσό των ευρώ τριάντα
επτά χιλιάδων ογδόντα έξι και πενήντα
λεπτών (37.086, 50 €), όπως έχει επιταχθεί με την από 17/12/2010 επιταγή
μου, η οποία επιδόθηκε την 29/12/2010
και συντάχθηκε η υπ' αριθμ . 8704στ,
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Παναγιώτη Πάζιου, εντόκως νομίμως από
την 21/10/2009, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται να εξάμηνο και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως,
όπως έχει διαταχθεί με την υπ' αριθμ .
27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) 1.
ποσό ευρώ έξι (€ 6, 00) για την έκδοση
και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ σαράντα (€ 40,00)
για την σύνταξη της παρούσας επιταγής,
3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού
Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ'
αριθμ . 21798/11-03-2016 απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών
(Φ.Ε.Κ. Β' 709/16-03-2016). Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40€
για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης.
Αντίκλητό μου διορίζω των πληρεξούσιο
δικηγόρο Αθανάσιο Χαρακτινιώτη του
Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν
αριθμ. 10 (τηλ. 210 3600245).
I. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ., με έδρα την
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, με αριθμό
Γ.Ε. ΜΗ . 223701000 πώλησε και μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις,
μεταξύ των οποίων και την παρούσα
απαίτηση, στην εταιρεία ειδικού σκοπού
τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY
ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2
VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON
ROAD, DUBLIN 4, D04 ΧΝ32), με αριθμό
καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της
Ιρλανδίας 657099, (εφεξής η «Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού»), σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν . 3156/2003, δυνάμει της από
30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα
βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών
την 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020, στον τόμο 11 και
αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10
του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το
άρθρο 3 του Ν. 2844/2000. Κατόπιν της
εν λόγω μεταβίβασης, δικαιούχος των εν
θέματι απαιτήσεων κατέστη η Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού. Ταυτοχρόνως, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ., τη διαχείριση των εν θέματι απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ.
14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και
δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα
βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών
στις 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου
162/30.04.2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003
και του υπ' αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου.
Συνεπώς, κάθε ενέργεια, στην οποία
προέβη η Τράπεζα από την 30.04.2020
και εφεξής, στο πλαίσιο λειτουργίας των
σχετικών συμβάσεων όπως ισχύουν μετά
των προσθέτων πράξεων αυτών και της
είσπραξης των εξ αυτών απαιτήσεων,
πραγματοποιήθηκε στο όνομα και για
λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, η οποία κατέστη δικαιούχος των εν

θέματι απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις εκ της
σύμβασης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε
η υπ' αριθμ. 27548/2010 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, όπως τούτο προκύπτει από
τα αποσπάσματα του Παραρτήματος
της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης
Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών,
την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου
161/30.04.2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σελ. 2916. Προσθέτως,
στις 16.4. 2021 εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η διάσπαση της Άλφα
Τράπεζας ΑΕ., με απόσχιση του κλάδου
τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα τραπεζική
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» και δ. τ.
«ALPHA ΒΑΝΚ», με έδρα την Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 40, με αριθμό Γ.Ε. ΜΗ.
159029160000 και ΑΦΜ 996807331
(εφεξής η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του
Ν . 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου
54, την παρ. 3 του άρθρου 57 και των
άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν.
4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 45.854/7.4.2021
Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου
Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου. Η ως
άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την αριθμ.
Πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της
Δ/νσης Εταιρειών 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.
45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021
Ανακοινώσεις αντίστοιχα. Από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της
διάσπασης με απόσχιση κλάδου στο
ΓΕΜΗ στις 16.04.2021, η Επωφελούμενη υποκαταστάθηκε δυνάμει καθολικής
διαδοχής κατ' εφαρμογή του νόμου στο
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων,
εννόμων σχέσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης
που εμπίπτουν στον κλάδο τραπεζικής
δραστηριότητας και εισφέρθηκαν στην
Επωφελούμενη, μεταξύ των οποίων και
τα περιουσιακά στοιχεία, έννομες σχέσεις
και εν γένει δικαιώματα που απορρέουν
από την από 30.4.2020 Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων. Κατά συνέπεια, από
την ημερομηνία της ως άνω διάσπασης,
ήτοι από την 16.4.2021, στη θέση της
Τράπεζας (Διασπώμενης) ως συμβαλλόμενου μέρους στην από 30.4.2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια η
Επωφελούμενη. Η μεταβολή που επήλθε
στα στοιχεία της διαχειρίστριας καταχωρήθηκε νόμιμα στο Δημόσιο Βιβλίο του
άρθρου 3 του Ν . 2844/2020 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 12 και
με αύξοντα αριθμό 120, με το υπ' αριθμ.
πρωτ. 130/20-4-2021 Έντυπο Δημοσίευσης Συμβάσεων, του άρθρου 10 παρ. 14
& 16 του Ν. 3156/2003. Περαιτέρω, δυνάμει του υπ' αριθμ. 45.896/19.04.2021
Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου
Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, η Επωφελούμενη έχει εξουσιοδοτηθεί από την
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, όπως ασκεί
στο όνομα και λογαριασμό της ειδικής
διαδόχου πάσης φύσεως δικαιώματα
στις υπό διαχείριση απαιτήσεις αυτής,
περιλαμβανομένης της απαίτησης που
απορρέει από την επίδικη σύμβαση.
Κατόπιν, η εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY
II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ
ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2
VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON
ROAD, DUBLIN 4, D04 ΧΝ32), με αριθμό
καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της
Ιρλανδίας 657099, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα, ανέθεσε τη διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων στην εταιρεία με την
επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» (η «Cepal Hellas»),
που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής,
επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211,
με Α.Φ.Μ. 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
1308019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ' αριθ. 207/1/29.11.2016 της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος),
δυνάμει της από 18.06. 2021 Σύμβασης
Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα
βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών,
την 22.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22.06.2021, στον τόμο 12 και
αύξοντα αριθμό 198. Κατόπιν τούτου,
διαχειρίστρια της επιδικασθείσας με την
υπ' αριθ. 70/2018 Διαταγή Πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος
Απαίτησης, κατέστη η «CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ».
ΙΙ. Με την παρούσα επιταγή συγκοινοποιούνται τα κάτωθι έγγραφα σε νομίμως
επικυρωμένα αντίγραφα, που αφορούν
στη νομιμοποίηση της CEPAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ», ως
διαχειρίστριας επιχειρηματικών απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία
«GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ):
1. Το από 18 Ιουνίου 2021 Ιδιωτικό
Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων
(Priνate Agreement for the Servicing of
Receiνables) και ακριβής μετάφραση
αυτού. (σχετ. 1)
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 208/2206-2021 πιστοποιητικό καταχώρησης της
Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης της Cepal στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, την 22/06/2021, στον
τόμο 12 με αύξοντα αριθμό 198. (σχετ. 2)
3. Το με αριθμό 46.041/15-06-2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου θ. Στεφανάκου.
(σχετ. 3)
4. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 130/2004-2021 εκ νέου Δημοσίευση της από
30/04/2020 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
από την "Galaxy 11 Funding Designated
Actiνity Company", προς την εταιρεία
"ΜΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του
Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο
12 και αριθμό 120, με υπό στοιχείο Β)
Μεταβολές της Σύμβασης Διαχείρισης,
ήτοι μετά της από 02/02/2021 πρόσθετης
πράξης περί επανεκχώρησης μέρους
επιχειρηματικών απαιτήσεων στην "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ". (σχετ. 4)
5. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 129/2004-2021 εκ νέου Δημοσίευση της από
30/04/2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του
ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου
Αθηνών, στον τόμο 12 και αριθμό 119,
με υπό στοιχείο Β) Μεταβολές της Σύμβασης, ήτοι μετά της από 02/02/2021
πρόσθετης πράξης περί πώλησης και
μεταβίβασης μέρους επιχειρηματικών
απαιτήσεων στην "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ".
(σχετ. 5)
6. Το με αριθμό 45.896/19-04-2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου.
(σχετ. 6)
7. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων,
όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα
βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών,
την 30/04/2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30-04-2020, στον τόμο 11 και
αύξοντα αριθμό 110. (σχετ. 7)
8. Το με αριθμό 44. 960/30-04-2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου.
(σχετ. 8)
9. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση
Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσε-
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ων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως
στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με αριθμό πρωτοκόλλου
161/30-04-2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109. (σχετ. 9)
10. Τα αποσπάσματα του Παραρτήματος
της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης
Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του
Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.
2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/3004-2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σελ. 2916. (σχετ. 10).
Αθήνα, 01/09/2021
Ο επιτάσσων δικηγόρος
Αθανάσιος Ι. Χαρακτινιώτης
(ΤΣ.Υ.)»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την με αριθμό 763/2021 έκθεση του
κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, δόθηκε η άδεια για
εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 250.000 ονομαστικών μετοχών
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.»,
κυριότητας της πτωχής εταιρίας με την
επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΞΥΛΟΥ Α.Ε.».
Η εκτίμηση της αξίας των μετοχών της
ανωτέρω εταιρείας πραγματοποιήθηκε
από την εταιρεία «ΣΟΛ Crowe ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» με την από 7/9/2020
έκθεση εκτίμησης και την από 24/6/2021
συμπληρωματική επεξήγησή της.
Ως ελάχιστο τίμημα πωλήσεως των ως
άνω μετοχών ορίστηκε το ποσό των ευρώ 50.000,00 το οποίο αποτελεί και την
τιμή πρώτης προσφοράς, η δε εξόφληση
του τιμήματος που θα επιτευχθεί θα γίνει
με την υπογραφή της μεταβιβαστικής
συμβάσεως, μετά τον συμψηφισμό του
ποσού της εγγυοδοσίας. Για την μεταβίβαση των μετοχών έχουν τεθεί οι κάτωθι όροι:
1) Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να εξοφλήσει το ποσό της
οφειλής της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. προς
την ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. που θα ορίσει το Δικαστήριο επί της από 12/6/2018 με αριθμ.
	
  

καταθ. 1661/26-6-2018 αίτησης συμβιβασμού που έχει υποβάλει η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ και με τους όρους που θα ορίζει η
δικαστική απόφαση.
2) Μέχρι την εξόφληση του ανωτέρω
ποσού οι μετοχές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε. θα ενεχυριαστούν στην εταιρεία
ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. για την διασφάλιση της
αποπληρωμής της οφειλής.
3) Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να διατηρήσει για πέντε (5)
έτη τις υφιστάμενες σήμερα θέσεις εργασίας στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ κατά ποσοστό 80%.
4) Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την
υποχρέωση της συνέχισης της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας για πέντε (5) έτη.
5) Η μη εξόφληση της οφειλής που θα
προκύψει από τον συμβιβασμό θα επιφέρει μετά από έγγραφη προς τούτο
ειδοποίηση προς τον υπερθεματιστή
την καταγγελία και ακύρωση της πράξης
μεταβίβασης των μετοχών.
6) Με την εξόφληση με οποιοδήποτε
τρόπο της κατά συμβιβασμό οφειλής
οι ανωτέρω όροι παύουν αυτόματα να
ισχύουν.
Ο συμμετέχων θα πρέπει, για το παραδεκτό της προσφοράς του, να καταβάλει
ως εγγυοδοσία το ποσό του ενός τρίτου
της τιμής πρώτης προσφοράς με επιταγή
έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε διαταγή του ιδίου.
Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο
δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και την τήρηση των ορισθεισών διατυπώσεων
δημοσιότητας και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια
ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από
τον κ. Εισηγητή.
Σημειώνεται ότι οι κατά νόμο δημοσιεύσεις και κάθε άλλη δαπάνη (τυχόν έξοδα
μεταβίβασης, Φ.Π.Α., φόροι κ.λπ.) βαρύνουν τον πλειοδότη.
Αθήνα 23 Αυγούστου 2021
Ο Σύνδικος
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 & ΦΙΛΟΤΙΟΥ 2
τηλ. 210 8232254
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  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	
  ΚΑΙ	
  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ	
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ	
  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ	
  ΣΩΜΑΤΟΣ	
  –	
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	
  ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	
  
	
  
	
  

Προκήρυξη διαγωνισμού έτους 2021 για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε
(105) θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης,
ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή
του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό
Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Η΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους
Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
Η Προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του
διαγωνισμού, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 47/09-09-2021,
Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.
gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr)
(ΑΔΑ: 694Π4653ΠΩ-ΩΑΑ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με
τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει
τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη.
Ακολούθως, πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους, να την
υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 22/10/2021, ημέρα
Παρασκευή, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
"Διαγωνισμός έτους 2021 για την πλήρωση 105 θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,
απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη -Πύλες Ε1-Ε2,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
Τ.Κ.: 18510"
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αποστολής της αιτήσεώς τους και
των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό).
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(άρθρο 135 παρ. 2 ΚΠολΔ)
Παρακαλείται όποιος γνωρίζει τον τόπο
και την συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής της κας Αικατερίνης Λέντερη του
Ελευθερίου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Κιάτου Δήμου Σικυωνιών Κορινθίας, περιοχή ΕΠΑΛ, Τραγάνα και νυν
αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει
ενυπογράφως τη διεύθυνσή της στην
αρμόδια γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθ. 4347Δ/08-09-2021 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Βασίλειου
Οπλαντζάκη πληρεξούσιου του Ιωάννη
Ξεζωνάκη του Αντωνίου κατοίκου Ανθούσας Παλλήνης Αττικής, οδός Μίνωος 10
επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών Ελένη Γυπαράκη για την Δομινίκη – Τζεην – Μιτσελ Τρέμπαθ πρώην
κατοίκου Κάντζας Παλλήνης Αττικής,
οδός Πλάτωνος αριθ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της
από 21-05-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ του πάνω
πρώτου κατά αυτής, που απευθύνεται
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας
και που μ’ αυτήν αιτείται να ανατραπεί
η υπ΄αριθ. 834/11.3.1998 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης καθώς επίσης
και όλες οι συναφείς με αυτήν πράξεις
εκτελέσεως του περιγραφόμενου στην
πάνω αίτηση ακινήτου του Δικαστικού
Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς
Ελευθερίου Μούστου και να καταδικασθεί η καθ΄ης στην δικαστική δαπάνη
Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 3636/ 26-5-2021 και
ΕΑΚ 36/26-5-2021 πράξη κατάθεσης
β) με αριθ.πιν.5 πράξη δικασίμου για τις
22-09-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00
στο κατάστημα του πάνω δικαστηρίου,
κοιν. προ 10 ημερών.
Αθήνα 09-09-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Εμμανουήλ Τζίτζικας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθ. 4216Δ/28-07-2021 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία
της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής
Δημητρέλλου ως επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου επέδωσα στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών Σαπφώ Κατσανάκη
για την Νεράιδα Τσάμη του Βασιλείου και
της Φλωρεντίας πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Πογωνίου αριθ.8Ε
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της υπ΄αριθ. 70.190/13-052021 πρόσκλησης δανειστών της πάνω
συμβολαιογράφου η οποία απευθύνεται στους: 1) Κωνσταντίνο Γκολφινόπουλο (οφειλέτη) 2) Νικήτα Τσάκο επισπεύδοντα δανειστή 3) Νεράιδα Τσάμη
(αναγγελθείσα δανείστρια) 4) ΔΟΥ Ε
Πειραιά 5) Β ΚΕΑΟ 6) ΚΕΑΟ Πειραιά
7) Α.Α.Δ.Ε 8) Ε.Φ.Κ.Α και με την οποία
τους καλεί να παρουσιαστούν ενώπιον
της πάνω συμβολαιογράφου και να πληροφορηθούν τον υπ΄αριθ.70.189/2021
πίνακα κατάταξης αυτής για το πλειστηρίασμα της ακίνητης περιουσίας του
καθ΄ου Κωνσταντίνου Γκολφινόπουλου η
οποία κατασχέθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ.
268/11-06-2019 έκθεσης μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου.
Αθήνα 09-08-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Εμμανουήλ Τζίτζικας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Μετά από την με χρονολογία 03-09-2021
έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Δ.Σ.
Αθηνών κου ΑΝΔΡΕΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗ, μέλος της δικηγορικής

εταιρείας με την επωνυμία << ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, που εδρεύει στην Αθήνα
και που νόμιμα εκ/ται, ως πληρεξούσιος
της [ενάγουσας] Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία << ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.>>, με
ΑΦΜ: 094014201, που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκ/ται
νόμιμα, εγώ ο υπογράφων δικαστικός
επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου
Θράκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο
Ορεστιάδας με έδρα στο Διδυμότειχο,
Βατάτση αρ. 50, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με ΑΦΜ: 040764880, με την υπ΄αριθμ. 4.459 Γ΄/09/09/2021 έκθεσή μου
επίδοσης, επέδωσα στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ για λογαριασμό της
[εναγόμενης] ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ του
Αθανασίου, με ΑΦΜ: 065902031, πρώην
κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθείας, άλλως
κατοίκου Ασημενίου Διδυμοτείχου και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της με χρονολογία 26/08/2021 αγωγής
[ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ], ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου, της παραπάνω ενάγουσας, κατά της παραπάνω
εναγομένης, με την οποία ζητάει να γίνει
δεκτή η παραπάνω αγωγή, να υποχρεωθεί η παραπάνω εναγόμενη να καταβάλει
στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό
οφειλόμενο ποσό ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ [ 16.118,04
ευρώ], αναλυόμενο ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού
Ευρώ 16.118,04, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού Ευρώ 9.955,81, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 5.887,69, Τόκοι
Υπερημερίας ποσού Ευρώ 274,54 και
Έξοδα ποσού Ευρώ 0,00. Να κηρυχθεί
η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά
εκτελεστή. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και στην
αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου
της παραπάνω ενάγουσας. Στο τέλος
του αντιγράφου της παραπάνω αγωγής υπάρχουν: α.- υπ΄αριθμ. 111/2021
έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής
του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου
κου Αθανασίου Σαγκίδη από την οποία
προκύπτει ότι το πρωτότυπο αυτής κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου την 27η/08/2021 και το παρέλαβε
ο παραπάνω Γραμματέας του ως άνω
Δικαστηρίου και β.- ταυτόχρονη πράξη Διαδικασίας Ενημέρωσης του ίδιου
παραπάνω Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία σημειώνεται ότι:
Α] Η προθεσμία για την κλήτευση της
εναγόμενης είναι 30 ημέρες και αν αυτός ή κάποιος ομόδικος του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής 60
ημέρες, από την κατάθεση της αγωγής
[ άρθρο 215 παρ. 2 εδ. ά Κ.Πολ.Δ]. Β]
Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής θα πρέπει οι διάδικοι
να καταθέσουν τις προτάσεις τους και
να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά
τους μέσα, τα διαδικαστικά έγγραφα που
επικαλούνται, το αποδεικτικό επίδοσης
της αγωγής και τα πληρεξούσια έγγραφα. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το
αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης. Η προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι άγνωστης διαμονής [237 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ], Γ] Οι αμοιβαίες αντικρούσεις
γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις,
η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες
15 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω
προθεσμίας. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορούν να προταθούν και νέα
αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν,
μόνο για την αντίκρουση των ισχυρισμών
που περιέχονται στις προτάσεις [237
παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.], Δ] Με την παρέλευση
και της προθεσμίας αυτής, δηλαδή σε
διάστημα 115 ή 145 ημερών [αναλόγως
της κατοικίας του εναγομένου ] από την
κατάθεση της αγωγής κλείνει ο φάκελος
της δικογραφίας, Ε] Εκπρόθεσμές προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται
υπόψη [άρθρ. 237 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.].
Προς γνώση της και για τις νόμιμες συ-

νέπειες καλούμενη όπως συμμορφωθεί
με τα οριζόμενα στην παραπάνω πράξη
του κου Γραμματέως του Ειρηνοδικείου
Διδυμοτείχου και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 237 ΚΠολΔ..
Διδυμότειχο 19/09/2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Εφετείου Θράκης
Αθανάσιος Ζαγκιόρης
τηλ.2553-0-23066
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του
μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη
και ώρες 09.17 και 0.918 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 των υπ’ αριθμ.
5.451Γ/9-9-2021 και 5.452Γ/9-9-2021 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για λογαριασμό των: 1)
της ΕΛΕΝΑ ΚΟΒΕΣΝΙΚΟΒΑ (ELENA
KOVESHNIKOVA), του Αλεξάντρ και της
Αντονίνα, με ΑΦΜ: 141092862, πρώην
κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 78 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΤΟΚΑΡΕΒ
(ΑLEKSANDR TOKAREV) του Μιχαήλ
και της Αλεξάντρα, με ΑΦΜ: 148250238,
πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός
Σκρά αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, τις από 8-9-2021 όμοιες
ΕΞΩΔΙΚΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, της πρώτης προς
τους δευτέρους, που απευθύνονται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και
πάσης Αρχής, διά των οποίων η πρώτη τους γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ.
152/15-7-2021 έκθεση βιαίας αποβολής
και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν
ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων,
της Δικαστικής Επιμελητρίας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας
Χρ. Μπούρα, αποβλήθηκαν από την υπ
αριθμ. (42) οριζόντια ιδιοκτησία-εσωτερικό διαμέρισμα, που βρίσκεται στην
οδό Σκρά αρ. 4 στην Καλλιθέα Αττικής,
το οποίο περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ
αριθμ. 69.335/6-11-2020 Περίληψης
Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής
Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω
έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα
κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω
Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και
καλούνται οι δεύτεροι και προς ους οι
επιδόσεις, να παραλάβουν όλα τα κινητά
πράγματα τους που βρίσκονται στην άνω
οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021
και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβουν μέχρι τότε τους δηλώνει ότι θα τα
απομακρύνει από το διαμέρισμά της και
στο εξής θα φέρουν αυτοί τον κίνδυνο
για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση,
κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για
λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης,
δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που
της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος
της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners
AE» και τους καλεί να επικοινωνήσουν
μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020,
2111906650. Για να λάβουν γνώση και
για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του
μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09.19 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.
5.453Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, 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, την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο, που
απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου
Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της
οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την
υπ αριθμ. 162/29-7-2021 έκθεση βιαίας
αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών
πραγμάτων, της Δικαστικής Επιμελητρίας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών
Μαρίας Χρ. Μπούρα, αποβλήθηκε από
το με στοιχεία Ι-2 Διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού
Φυλής αρ. 174 στην Αθήνα, το οποίο
περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 69.065/211-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου
Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου.
Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και η Α.Ε. με την επωνυμία
«DELFI PARTNERS A.E.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», όπως νόμιμα εκπροσωπήθηκε,
διορίστηκε μεσεγγυούχος και καλείται
ο δεύτερον και προς ον η επίδοση, να
παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα του
που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα
5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι
τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει
από το διαμέρισμά της και στο εξής θα
φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη
καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια
και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα
δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και
κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής
πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την
επωνυμία «Delfi Partners AE», η οποία
διορίστηκε μεσεγγυούχος και τον καλεί
να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα
2169009020, 2111906650. Για να λάβει
γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του
μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09.20 π.μ., εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφε-
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τείου 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.
5.454Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για λογαριασμό του ΕΜ ΝΤΙ ΡΕΖΑΟΥΛ ΧΩΚ
(MD REZAUL HOQUE) ΑΖΑD (ΑΖΑΝΤ)
του ΕΜ ΝΤΙΑΜΠΟΥΛ ΧΟΣΑΪΝ ΜΙΑ και
της ΡΙΖΙΑ, με ΑΦΜ: 112814272, πρώην
κατοίκου Αθηνών, οδός Πάτμου αρ. 37
και ήδη αγνώστου διαμονής, την από
8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται
ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της οποίας η
πρώτη του γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ.
147/14-7-2021 έκθεση βιαίας αποβολής
και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν
ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων,
της Δικαστικής Επιμελητρίας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Χρ.
Μπούρα, αποβλήθηκε από το με στοιχεία
Β-3 Διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου,
της πολυκατοικίας της οδού Πάτμου αρ.
37 στην Αθήνα, το οποίο περιήλθε στην
πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει
της υπ αριθμ. 69.069/2-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου,
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής
Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω
έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα
κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση,
να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα
του που βρίσκονται στην άνω οριζόντια
ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα
5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι
τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει
από το διαμέρισμά της και στο εξής θα
φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη
καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια
και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα
δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και
κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής
πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε,
η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τον καλεί
να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα
2169009020, 2111906650. Για να λάβει
γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του
μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09.21 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.
5.455Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδό-

σεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για
λογαριασμό του ΑBDUL (ΑΜΠΝΤΟΥΛΕπίθετο) QADEER (ΚΑΝΤΙΡ-Ονομα)
του ABDUL (ΑΜΠΝΤΟΥΛ) JALIL (ΤΖΑΛΙΛ) και της ZUBADA (ΖΟΥΜΠΕΝΤΑ),
με ΑΦΜ: 066047959, πρώην κατοίκου
Αθηνών, οδός Δεληγιαννάκη αρ. 15 &
Γιάνναρη και ήδη αγνώστου διαμονής,
την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της
πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της
οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την
υπ αριθμ. 4.014/27-5-2021 έκθεση βιαίας
αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών
πραγμάτων, του Δικαστικού Επιμελητού
της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών
Χρήστου Κων. Μπούρα, αποβλήθηκε
από το με στοιχεία Ι-2 Διαμέρισμα του
ισογείου ορόφου, της πολυκατοικίας της
οδού Δεληγιαννάκη αρ. 15 στην Αθήνα,
το οποίο περιήλθε στην πρώτη κατόπιν
πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ.
3.783/6-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων.
Οικονόμου. Με την ίδια ως άνω έκθεση
αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά
πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση,
να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα
του που βρίσκονται στην άνω οριζόντια
ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα
5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι
τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει
από το διαμέρισμά της και στο εξής θα
φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη
καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια
και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα
δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και
κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής
πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε,
η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τον καλεί
να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα
2169009020, 2111906650. Για να λάβει
γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στον Πειραιά σήμερα στις Εννιά (9),
του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο
χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15 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.
5.456Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ,
κ. ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΡΕΝΤΑ, για
λογαριασμό της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ του Χρήστου και της Γεωργίας,
με ΑΦΜ: 033040118, πρώην κατοίκου
Πειραιά, οδός Σουλίου αρ. 22 και ήδη
αγνώστου διαμονής, την από 8-9-2021
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς
την δεύτερη, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και
πάσης Αρχής, διά της οποίας η πρώτη της γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ.
4.015/27-5-2021 έκθεση βιαίας απο-
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βολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών
πραγμάτων, του Δικαστικού Επιμελητού
της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών
Χρήστου Κων. Μπούρα, αποβλήθηκε
από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες με στοιχεία ΣΤ-1 Διαμέρισμα του Στ’ ορόφου και
Υ-9 Αποθήκη του υπογείου, της πολυκατοικίας της οδού Σουλίου αρ. 22, στον
Πειραιά, οι οποίες περιήλθαν στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της
υπ αριθμ. 69.080/3-11-2020 Περίληψης
Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής
Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω
έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα
κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται η δεύτερη και προς ην η επίδοση,
να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα
της που βρίσκονται στην άνω οριζόντια
ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα
5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι
τότε της δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει
από το διαμέρισμά της και στο εξής θα
φέρει αυτή τον κίνδυνο για ενδεχόμενη
καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια
και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα
δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και
κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής
πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε,
η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και την καλεί
να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα
2169009020, 2111906650. Για να λάβει
γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στον Πειραιά σήμερα στις Εννιά (9),
του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο
χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.16 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.
5.457Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον
κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΡΕΝΤΑ, για λογαριασμό του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και
της Βασιλικής, με ΑΦΜ: 017532506,
πρώην κατοίκου Πειραιά, οδός Εβρου
αρ. 253 και ήδη αγνώστου διαμονής,
την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της
πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της
οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την
υπ αριθμ. 4.029/3-6-2021 έκθεση βιαίας
αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών
πραγμάτων, του Δικαστικού Επιμελητού
της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών
Χρήστου Κων. Μπούρα, αποβλήθηκε
από το οροφοδιαμέρισμα του πρώτου
υπέρ το ισόγειο ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Εβρου αρ. 253, στον Πειραιά, που περιήλθε στην πρώτη κατόπιν
πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ.
77.608/6-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Α. Σγούρα.
Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής
κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα
βρέθηκαν, στο άνω οροφοδιαμέρισμα
και παρέμειναν σε αυτό και καλείται ο
δεύτερος και προς ον η επίδοση, να
παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα του
που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα
5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι
τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει
από το διαμέρισμά της και στο εξής θα
φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη
καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια
και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα
δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και
κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής
πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε,
η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τον καλεί
να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα
2169009020, 2111906650. Για να λάβει
γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 9-9-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
τηλέφ. 210-5238617
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022»
Για τις ανάγκες της:
- 6ης Σειράς Διεθνούς Τμήματος Σπουδών για το χρονικό διάστημα από
09 Σεπτεμβρίου 2021 έως 03 Δεκεμβρίου 2021.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την από 08 Σεπτεμβρίου 2021 προκήρυξη:
• Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr/).
• Στην ιστοσελίδα της Σχολής Εθνικής Άμυνας (https://setha.army.gr/).
• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της ΣΕΘΑ (Ευελπίδων 6
και Μουστοξύδη, Αθήνα, ΤΚ 11362).
Λοιπές πληροφορίες:
Τηλέφωνα: 210 8896530, 210 8896510, 210 8896515.
Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση isc@hndc.mil.gr
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 της 24ης Σεπτεμβρίου 2021.

Τα FAX της εφημερίδας είναι:
210 38.17.331-210 38.17.281
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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 Παραγω102
γής 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.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
103

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

7
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
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Έρχονται αυξήσεις
στους μισθούς
του ιδιωτικού τομέα
Διπλή, έστω και μικρή, αύξηση μισθών θα
έχουν το 2022 οι μισθωτοί του ιδιωτικού
τομέα. Εκτός από τη μικρή αύξηση των
κατώτατων αποδοχών κατά 2% (από τα
650 στα 663 ευρώ) που θα ισχύσει από
την 1η Ιανουαρίου 2022, αλλά και από το
πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης, θα
υπάρξει και νέα αύξηση μισθών λόγω της
διατήρησης των μειωμένων ασφαλιστικών
εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για
εργοδότες και εργαζομένους. Ετσι, σύμφωνα με το in.gr οι εισφορές θα παραμείνουν
και το 2022 στο 20% για κύρια σύνταξη,
7,10% υπέρ υγείας, 6,5% για επικουρική
ασφάλιση και 3,06% για ανεργία και άλλους συνεισπραττόμενους κλάδους υπέρ
ΟΑΕΔ. Δηλαδή, το συνολικό ποσοστό των
εισφορών διαμορφώνεται στο 36,66% (από
40,56%). Η μείωση επιμερίζεται σε 1,79
ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη
και 1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους
εργαζομένους, περιορίζοντας τη συνολική
επιβάρυνσή τους. Αφορά δε τις εισφορές
υπέρ τρίτων και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης.
Το όφελος είναι διπλό:
1. Για τους εργοδότες ξεπερνά τα 12 ευρώ
για τον κατώτατο μισθό και τα 35 ευρώ εάν
ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.
2. Για τους εργαζομένους ο κατώτατος μισθός των 663 ευρώ (μεικτά) θα διαμορφωθεί στα 569,39 ευρώ (καθαρά). Για μεικτούς
μισθούς της τάξεως των 2.000 ευρώ το
κέρδος θα είναι 23 ευρώ τον μήνα.
Επισημαίνεται ότι πέραν της μείωσης των
3 ποσοστιαίων μονάδων κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2022 προβλέπεται περαιτέρω μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας
(0,50) για τις εισφορές της επικουρικής
ασφάλισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής
του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου,
από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Μάιο του
2022 οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης
– υποχρεωτικές για τους μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα – ανέρχονται σε 6,5%. Από
τον Ιούνιο του 2022 οι εν λόγω εισφορές
ήδη προβλέπεται να πέσουν στο 6%. Ως εκ
τούτου για να επιτευχθεί ο κυβερνητικός
στόχος για σωρευτική μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες απαιτείται περαιτέρω
μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60
ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023.

Φόβο για «λουκέτο»
εκφράζει το 36,7% των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Α

ντιμέτωπο με το φόβο κήρυξης πτώχευσης βρίσκεται το 36,7% των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτήν
το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκφράζει το φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της
δραστηριότητας του το επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (36,7%).
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.
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.
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.
Βραχυπρόθεσμα, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης
(επιχειρήσεις που το προηγούμενο διάστημα είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή) φαίνεται
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ότι θα χρειαστούν επιπρόσθετη στήριξη για την ενίσχυση
της ρευστότητας τους, αλλά και για την εξυπηρέτηση των
υποχρεώσεων τους, ιδιαίτερα εάν υπό το βάρος των επιδημιολογικών δεδομένων οδηγηθούμε σε περιορισμούς στη
δραστηριότητα τους. Επιπλέον, η αύξηση των τιμών είναι
μια πρόδρομη ένδειξη των πληθωριστικών πιέσεων που
θα δεχθούν όλες οι οικονομίες. Αυτές οι πληθωριστικές
πιέσεις σε συνδυασμό με τις υφεσιακές τάσεις που μπορεί
να προκληθούν από τη συνέχιση της πανδημίας εγκυμονούν
τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, φαινόμενο που
εκδηλώθηκε από το 1973 και ταλάνισε όλες τις οικονομίες
για μία δεκαετία. Επομένως κρίσιμος θα είναι ο τρόπος
αντιμετώπισης των ανατιμήσεων.
Από εκεί και πέρα, στην έρευνα αναφέρεται ότι 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 ρευστότητας 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.
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Τίτλοι τέλους
για τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις
Θέμα λίγων μηνών είναι πλέον η πλήρης
απαλλαγή των ελευθέρων επαγγελματιών
και των επιχειρήσεων από την υποχρέωση
υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
προμηθευτών - πελατών (ΜΥΦ).
Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myDATA, δηλαδή των ηλεκτρονικών βιβλίων (από 1/10 για επιχειρήσεις από
ένα όριο τζίρου και άνω και από 1/11 για
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις) οδηγεί στην
κατάργηση αυτής της διαδικασίας, αφού
όλα τα δεδομένα των τιμολογίων μεταξύ
επιχειρήσεων διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ
σε πρώτο χρόνο αυτόματα.
Για το σκοπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ έθεσαν στόχο, όλες οι
επιχειρήσεις να διαβιβάσουν τα δεδομένα των εσόδων τους για το 2021, μέχρι τις
31.3.2022.
Στόχος του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ είναι
να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από μια
γραφειοκρατική διαδικασία, που οδηγεί
λογιστές στο να ζητούν παρατάσεις προκειμένου να μην επιβάλλονται πρόστιμα
εκπρόθεσμης υποβολής. Άλλωστε, σε
ό,τι αφορά την χρήση της πλατφόρμας, τα
στοιχεία δείχνουν ότι, ακόμα και τώρα που
βρίσκεται σε στάδιο πιλοτικής εφαρμογής,
έχουν εγγραφεί και διαβιβάζουν δεδομένα
επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του επιχειρείν, κάθε μεγέθους και αντικειμένου.
Μέχρι σήμερα, επιχειρήσεις από περισσότερους από 500 επαγγελματικούς κλάδους
είναι εγγεγραμμένες και κάνουν χρήση της
πλατφόρμας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται καθημερινά.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν ήδη εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA, 85
εκατομμύρια τιμολόγια και αποδείξεις, που
αντιστοιχούν σε τζίρο 45 δισ. ευρώ.
Εξάλλου, για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες
που θέλουν να εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά τους, άμεσα και εύκολα, η ΑΑΔΕ
εγκαινίασε την προηγούμενη εβδομάδα
την εφαρμογή timologio, στην οποία μέχρι
σήμερα έχουν εγγραφεί πάνω από 5.000
επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά τις ταμειακές μηχανές και
τους φορολογικούς μηχανισμούς, 240.000
επιχειρήσεις, δηλ. σχεδόν 1 στις 2 από αυτες
που διαθέτουν τετοιους μηχανισμούς, έχουν
ήδη διασυνδεθεί με το σύστημα.

