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ΑΕΙ: Εμβολιασμένο
τουλάχιστον με την πρώτη
δόση το 68% των φοιτητών
Με μεγάλα βήματα προχωρά ο
εμβολιασμός των φοιτητών στα
Πανεπιστήμια καθώς οι
εμβολιασμοί αυξάνονται
καθημερινά με το 73% από
αυτούς να έχει εμβολιαστεί ή να έχει
νοσήσει (68% έχει εμβολιαστεί), όπως
δημοσιοποίησε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία σε
σύνολο 513.151 φοιτητών έχουν εμβολιασθεί
με μία ή δύο δόσεις 349.206 φοιτητές (68%)
έχουν νοσήσει 27.874, ανεμβολίαστοι είναι οι
136.071, ενώ εμβολιασμένοι και νοσήσαντες
είναι οι 377.080 φοιτητές.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων φοιτητών έχει το ΕΜΠ με ποσοστό 78% και ακολουθεί το ανοιχτό Πανεπιστήμιο με ποσοστό
77%. Ο μικρότερος αριθμός εμβολιασμένων
φοιτητών έως τώρα σημειώνεται στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
με ποσοστό 44%.
Ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

Προσλήψεις στο Λιμενικό
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η
απόφαση για την επιλογή και
κατάταξη Αξιωματικών του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας
Νομικού, με εφαρμογή του συστήματος
μοριοδότησης των υποψηφίων.
Ο διαγωνισμός αφορά σε υποψηφίους
προερχόμενους από ιδιώτες πτυχιούχους
τμημάτων νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού
τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.
Ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού, προκηρύσσεται με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων με εφαρμογή του
συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
-Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε νομικά θέματα.
-Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των
προκηρυσσομένων θέσεων.
-Επίσης, στην προκήρυξη ή σε άλλες Αποφάσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη
διαδικασία του διαγωνισμού.

BOFA

κ. Πιερρακάκης

H κατακόρυφη μείωση των κόκκινων δανείων
δίνει νέα δυναμική και αλλάζει το επενδυτικό
προφίλ των ελληνικών τραπεζών, αναφέρει η
Bank of America σε νέο της report. Η Bank
of America ξεκινά την αξιολόγηση των ΕΤΕ,
Πειραιώς και Eurobank με θετική στάση.
➞ σελ. 2

ΔΕΔΔΗΕ

Εκατόν πενήντα εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές έγιναν το πρώτο εξάμηνο του 2021
ενώ το 2018 είχαν γίνει 8,8 εκατ. ψηφιακές
συναλλαγές, το 2019 34 εκατ., και το 2020
94 εκατ., τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.
σελ. 3
➞

Τη δεύτερη κατά σειρά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον mega διαγωνισμό ΔΔ 214 αποφάσισε
η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα,
δόθηκε παράταση μίας ακόμη εβδομάδας,
δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.
➞ σελ. 8

Μεταναστευτικό:

Μείωση 81% στους διαμένοντες
στα νησιά και 49% σε ολόκληρη
τη χώρα σε έναν χρόνο

Μ

είωση κατά 81% στον αριθμό των διαμενόντων στα νησιά καταγράφεται τον
Αύγουστο του 2021, σε σχέση με τον
Αύγουστο του 2020.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στους διαμένοντες στη
Χίο, η οποία είναι της τάξης του 89%, ακολουθεί
η Κως και η Σάμος με 88%, η Λέρος με 87% και
η Λέσβος με 75%.
Επίσης, οι ροές στις αφίξεις κατά το 1ο οκτάμηνο
του 2021 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 53%
σε σχέση με το 1ο οκτάμηνο του 2020. Στα νησιά
συγκεκριμένα, οι αφίξεις είναι μειωμένες κατά
78%. Επίσης, το 1ο οκτάμηνο του 2021, 7.841 άτομα
αναχώρησαν με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε
τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων,
επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων
τρίτων χωρών.
Τον Αύγουστο του 2020, συνολικά σε όλες τις
δομές που διαχειρίζεται ή έχει την εποπτεία το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διέμεναν
82.119 αιτούντες άσυλο, ενώ πλέον, τον Αύγουστο
του 2021 διέμεναν 42.181.
Οι εκκρεμότητες της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών (σε Α και Β βαθμό) καταγράφουν μείωση κατά 48%. Οι εκκρεμείς αιτήσεις σε
Α και Β βαθμό αγγίζουν συνολικά τις 50.145, όταν
τον Αύγουστο του 2020 ήταν 96.041.
Σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση και ειδικά
για την Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Golden
Visa), η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών
στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό
69,3% και ακολουθούν, οι υπήκοοι Τουρκίας (6,3%)
και Ρωσίας (5,8%).

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης
Μηταράκης με δήλωσή του επισημαίνει πως η
χώρα μας πλέον δεν περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή των μεταναστευτικών.
«Συνεχίζουμε με αποτελεσματικό τρόπο την υλοποίηση μίας αυστηρής αλλά παράλληλα δίκαιης
μεταναστευτικής πολιτικής, που δεν επιτρέπει
πλέον σε κανέναν να καθιστά την Ελλάδα πύλη
εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Η
μείωση κατά 81% των διαμενόντων στα νησιά τον
Αύγουστο 2021 και κατά 49% σε όλη την επικράτεια, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι,
αποδεικνύει ότι κινούμαστε με μεθοδικότητα προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο
υλοποιείται και φέρνει απτά αποτελέσματα. Οι

αριθμοί αποτυπώνουν μία άλλη Ελλάδα, που δεν
περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή των μεταναστευτικών ροών αλλά ελέγχει με σοβαρότητα
ποιος περνάει τα σύνορα της χώρας και ποιος έχει
ή όχι δικαίωμα να παραμείνει εδώ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.
Τους όρους αυτούς πλέον, τους θέτει το ελληνικό
κράτος και όχι οι λαθροδιακινητές. Δεν είναι τυχαίο,
ούτε συγκυριακό το γεγονός ότι οι συνολικά διαμένοντες από 82.119 τον Αύγουστο του 2020, είναι
πλέον 42.181. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα, σήμερα,
αφήνει πίσω της τη μεταναστευτική κρίση. Θα
συνεχίσουμε με συνέπεια ώστε όσα κατακτήσαμε
όχι μόνο να διατηρηθούν στο ακέραιο, αλλά και να
καταγράφεται κάθε μήνα περαιτέρω βελτίωση»,
είπε σε δήλωσή του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Μέρκελ: Εξαιρετικά
δημοφιλής στην ΕΕ
λίγο πριν από τις
γερμανικές εκλογές

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Πολύ υψηλή είναι η δημοτικότητα
της Άνγκελα Μέρκελ στην ΕΕ, λίγο
πριν από τις γερμανικές εκλογές και
το τέλος εποχής για τη Γερμανία
και όχι μόνο.
Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι θα προτιμούσαν την Άνγκελα Μέρκελ για
πρόεδρο της Ευρώπης, εάν υπήρχε
τέτοιο αξίωμα, ενώ αν γίνονταν
εκλογές για κάτι τέτοιο, η Καγκελάριος θα κέρδιζε με 41% έναντι
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν (14%).
Τα παραπάνω προέκυψαν έπειτα
από έρευνα που δημοσιεύτηκε
σήμερα στις Βρυξέλλες και η οποία
διεξήχθη για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών
Σχέσεων (ECFR). Στην έρευνα δεν
υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι.
Στο υποθετικό αυτό ερώτημα, η
πολιτικός του CDU θα κέρδιζε με
απόλυτη πλειοψηφία στην Ολλανδία (58%), την Ισπανία (57%) και
την Πορτογαλία (52%). Το ποσοστό
αποχής θα ήταν 25%.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της
έρευνας, μία από τις μεγαλύτερες
επιτυχίες της ευρωπαϊκής πολιτικής
της Καγκελαρίου Μέρκελ είναι ότι
διέλυσε τις αμφιβολίες για την κυρίαρχη Γερμανία στην Ευρώπη. Οι
μισοί από τους ερωτηθέντες (49%)
έχουν την ίδια άποψη και για την
-επίσης Γερμανίδα- πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν (CDU).
Ωστόσο, το 34% των ερωτηθέντων
Ευρωπαίων πιστεύει ότι έχει παρέλθει η εποχή της ακμής της Γερμανίας. Την ίδια γνώμη έχουν οι πολίτες
και στην ίδια τη Γερμανία, αλλά και
στην Αυστρία, με ποσοστό 52% των
ερωτηθέντων σε κάθε χώρα.
Αντίθετα, το 21% των Ευρωπαίων
πιστεύει ότι η Γερμανία βιώνει τη
χρυσή εποχή της αυτή τη στιγμή.
Συγκεκριμένα, στην Ισπανία έχουν
αυτήν τη γνώμη σε ποσοστό 32%,
στην Πολωνία το 27%, στην Πορτογαλία το 26%, ενώ στη Γερμανία
μόλις το 15%.
Η δεξαμενή σκέψης ECFR διεξάγει έρευνες για την ευρωπαϊκή
εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφάλειας. Η έρευνα διεξήχθη τον
Μάιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος
έτους και ερωτήθηκαν πολίτες από
τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία,
τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία,
την Πολωνία, την Πορτογαλία, την
Ισπανία, τη Σουηδία, τη Βουλγαρία
και την Ουγγαρία.
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Πρόωρη εξόφληση
δανείων σχεδιάζει
η Ελλάδα

BofA:

Οι ελληνικές τράπεζες
αποκτούν νέα δυναμική

H

κατακόρυφη μείωση των κόκκινων δανείων δίνει νέα δυναμική και αλλάζει το
επενδυτικό προφίλ των ελληνικών τραπεζών, αναφέρει η Bank of America σε
νέο της report. Η Bank of America ξεκινά την αξιολόγηση των ΕΤΕ, Πειραιώς
και Eurobank με θετική στάση. Οι μεγάλες μειώσεις των NPEs δημιουργούν θετική δυναμική, ενώ η ΕΤΕ και η Eurobank φαίνονται πιο κοντά στην επίτευξη των επιδιωκόμενων
μονοψήφιων δεικτών NPE, σημειώνεται.
Τα υψηλότερα κεφάλαια δίνουν επιλογές στις δύο τράπεζες,
εξηγεί η αμερικανική τράπεζα. Τα χαμηλότερα κεφάλαια της
Πειραιώς μειώνουν την ευελιξία. Ωστόσο βλέπει αξία στο ομόλογο Τier2 (Πειραιώς) και στα senior preferred της ΕΤΕ και
της Eurobank.
Με ισχυρές ανοδικές τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού,
η BofA βλέπει λόγους για να αποκτά εποικοδομητική στάση για
επιλεγμένες ελληνικές τράπεζες.
Θετικά διακείμενη είναι ιδιαίτερα για τους senior τίτλους της
Eurobank 2% και 2,25%, με σύσταση overweight και ETE με
2,75% επίσης με σύσταση overweight. Παράλληλα, «βλέπει»
αξία στον τίτλο Tier 2 – σύσταση overweight Πειραιώς 5,5%. Από
την αντίθετη πλευρά, δεν πείθει το AT1 της Πειραιώς, δεδομένου
ότι τα κεφάλαια της τράπεζας είναι συγκριτικά πιο αδύναμα και
η σύσταση είναι μmarket weight τον τίτλο της Πειραιώς 8,75%.
Η BofA αναμένει ότι οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες θα
φτάσουν σε μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το 2022 – αρκετά
μεγάλο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς το σημείο εκκίνησης.
Πιο συγκεκριμένα, για την Eurobank τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ο χαμηλότερος δείκτης NPE, διεθνής διαφοροποίηση.
Η Eurobank είναι πλέον προχωρημένη ελληνική τράπεζα στη
μείωση του δείκτη NPE, φθάνοντας σε δείκτη NPE proforma
7,8% για την τιτλοποίηση του Mexico. H BofA κρίνει θετικά τα
ανθεκτικά κέρδη της και τη διεθνή παρουσία της, ακόμη και αν
τα κεφάλαια φαίνονται πιο αδύναμα από την ΕΤΕ. Ο fully loaded
δείκτης κεφαλαίων CET1 είναι στο 12,1% με δείκτη NPE 8%

μέχρι το τέλος του έτους. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι
η κορυφαία θεμελιώδης επιλογή της αμερικανικής τράπεζας.
Τα κεφάλαια αποτελούν το θετικό σημείο διάκρισης. Ο δείκτης
CET1 16% πρόκειται να αυξηθεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες
μόλις κλείσει η τιτλοποίηση Frontier και η πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στο δεύτερο εξάμηνο φέτος. Ο στόχος του
δείκτη CET1 fully loaded θα είναι στο 15,2% για το 2022 και είναι
αξιόπιστος, εξηγεί η BofA. Ο δείκτης NPEs της ΕΤΕ στο 13,9%
θα πρέπει να μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό έως τις αρχές του
2022, πιστεύει η BofA, εν αναμονή της τελικής συναλλαγής NPE
ύψους 1,5 δισ. ευρώ. H BofA βλέπει αξία στα senior preferred
(OW το 2,75%) παρά στα Tier2 (MW το 8,25%).
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η BofA εξηγεί ότι τα κεφάλαια
αποτελούν αδυναμία, παρά την πρόοδο στα NPEs. H αμερικανική
τράπεζα προτιμά τον τίτλο Tier 2με το κουπόνι του 5,5% (OW) σε
σχέση με τον τίτλο με κουπόνι 8,75% AT1 (MW), καθώς βλέπει
κινδύνους εκτέλεσης στα σχέδια της τράπεζας να διατηρήσει το επί
του παρόντος επαρκές μαξιλάρι κεφαλαίων της 1,5 ποσοστιαίας
μονάδας πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις του
14,3%. Η Πειραιώς σημειώνει πρόοδο στα σχέδια μείωσης των
NPEs, από 23% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου φέτος σε 9%
έως τις αρχές του 2022. Παρόλα αυτά, ο δείκτης κεφαλαίων 9,4%
FL CET1 (9,5%-10% είναι το guidance μέχρι το τέλος του έτους)
αποτελεί αρνητικό σημείο και περιορίζει την ευελιξία της τράπεζας
να επιταχύνει και να ολοκληρώσει περαιτέρω αποσυμφόρηση
απομειωμένων δανείων, κατά την άποψή της BofA.

Ιστορικό ρεκόρ αιολικής παραγωγής
και ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα
Τριπλό ρεκόρ σημείωσαν το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, βοηθούμενες από τον… άνεμο που ανέβασε σε υψηλά επίπεδα την
αιολική παραγωγή.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ
ημερήσιας αιολικής παραγωγής, η οποία έφθασε στις 61,4 γιγαβατώρες, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στη μισή ζήτηση (48%) της ημέρας. Συνολικά οι
ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 59% της ημερήσιας ζήτησης (48% αιολικά, 10%
φωτοβολταϊκά, 1% λοιπές ΑΠΕ).
Επιπλέον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα windeurope που καταγράφει την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιολικά πάρκα ανά την Ευρώπη, η χώρα μας τόσο
τη Δευτέρα όσο και Τρίτη βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης καθώς ο άνεμος
κάλυψε το 48 % και το 45 % αντίστοιχα της ζήτησης ρεύματος. Τα ποσοστά αυτά
ήταν με απόσταση τα υψηλότερα στην Ευρώπη - ακόμη και από χώρες με υψηλότερο δυναμικό αιολικής παραγωγής - καθώς στις λοιπές χώρες επικρατούσαν
πολύ ασθενέστεροι άνεμοι.

E-mail: iho@otenet.gr

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«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

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

«Ξεφορτώνεται» ακριβό χρέος η Ελλάδα,
στρώνοντας το έδαφος για την πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων από το
πρώτο Μνημόνιο του 2010 (2,7 δισ. ευρώ
ετησίως) και την περαιτέρω αποπληρωμή
δανείων του ΔΝΤ (1,9 δισ. ευρώ). Το σήμα
εστάλη επίσημα από τον ίδιον τον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και σύμφωνα με πληροφορίες οι εν λόγω κινήσεις
ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η κίνηση αυτή πρόκειται να βελτιώσει ακόμα
περισσότερο το προφίλ χρηματοδότησης του
Δημοσίου ενώ και οι ελληνικές εκδόσεις
ομολόγων – με τα τρέχοντα πολύ χαμηλά
επιτόκια – ρίχνουν περαιτέρω το κόστος
δανεισμού.
Ουσιαστικά, το οικονομικό επιτελείο με τη
φθηνή ρευστότητα που αντλεί από τις αγορές
– αν και έχει ολοκληρώσει το ετήσιο εκδοτικό πρόγραμμα – έχει βάλει, εδώ και μήνες,
δυνατά στο τραπέζι το σχέδιο να καλύψει
παρελθούσες λήξεις ομολόγων, είτε και να
ανανεώσει με χαμηλότερο κόστος παλιές
εκδόσεις.
Τον περασμένο Μάρτιο, εξάλλου, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αποπληρωμή 3,3 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ και
τη δεύτερη πληρωμή από τη σημερινή κυβέρνηση, προεξοφλώντας 6 δισ. ευρώ από
τα 8 δισ. ευρώ. Πέραν από το οικονομικό
όφελος (περίπου 50 εκατ. ευρώ), η τωρινή
αποπληρωμή αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό για τις αγορές ενόψει και των προσεχών αξιολογήσεων του χρέους από τους
διεθνείς οίκους, ενόσω η χώρα αναζητά την
επιστροφή της στην «επενδυτική βαθμίδα».
Ο ΟΔΔΗΧ αρχές Σεπτεμβρίου προχώρησε
στην επανέκδοση ομολόγου λήξης το 2026
και την επανέκδοση του 30ετούς τίτλου όπου
και άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Ήταν η πέμπτη
έξοδος για φέτος (σύνολο 14 δισ.) και το τέλος
του έτους δεν αποκλείεται νέα έκδοση.

Τι αλλάζει στο σχολείο από φέτος:
Αγγλικά στο νηπιαγωγείο,
εργαστήρια δεξιοτήτων, αξιολόγηση
Εναν αναλυτικό οδηγό για το τι αλλάζει στα σχολεία από την εφετινή σχολική
χρονιά, 2021-2022, δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας.
Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «για την Αναβάθμιση του
Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών».
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, με τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν,
τους μαθητές και τις μαθήτριες υποδέχθηκε φέτος «ένα σχολείο σύγχρονο,
δημιουργικό, αναβαθμισμένο».
Μεταξύ άλλων, φέτος ξεκινούν σε όλα τα σχολεία τα εργαστήρια δεξιοτήτων,
καθιερώνονται τα Αγγλικά στα νηπιαγωγεία, ενώ θα «τρέξει», για πρώτη φορά,
η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
«Πρεμιέρα» κάνουν φέτος τα πρώτα Πρότυπα ΕΠ.ΑΛ, ενώ τίθενται σε ισχύ
οι διατάξεις για την αυτονόμηση των σχολικών μονάδων.
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Λάσετ: «Ευρωπαϊκά»
τα ελληνικά σύνορα
Οι δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν, αλλά ο Άρμιν Λάσετ δεν το βάζει κάτω. Ο υποψήφιος των
Χριστιανοδημοκρατών (CDU) για την καγκελαρία
και τη διαδοχή της Άγκελα Μέρκελ δοκιμάζει
τις τελευταίες ημέρες τα πάντα, προκειμένου
να ανακτήσει το χαμένο έδαφος: ανακοινώνει
ένα «πρόγραμμα εκατό ημερών», παρουσιάζει
μία ανανεωμένη ομάδα στελεχών, υιοθετεί πιο
επιθετική στάση σε τηλεμαχίες και προεκλογικές
εκδηλώσεις. Στο ερώτημα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας, εάν έχει υπάρξει στο παρελθόν ανάλογη
περίπτωση ανατροπής των δημοσκοπήσεων την
τελευταία στιγμή, ο Λάσετ εμφανίζεται αισιόδοξος: «Πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν»,
λέει. «Η τελευταία ήταν στη Σαξονία- Άνχαλτ,
όπου όλοι είχαν προβλέψει μία μάχη στήθος με
στήθος ανάμεσα στην AfD και τους Χριστιανοδημοκράτες. Τελικά συνέβη το αντίθετο (και
επικράτησε με μεγάλη διαφορά ο υποψήφιος
των Χριστιανοδημοκρατών). Νομίζω ότι και
τώρα πολλοί είναι εκείνοι που ακόμη δεν έχουν
αποφασίσει. Αυτές οι εκλογές είναι ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι. Αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την πλειοψηφία στις 26 Σεπτεμβριου».
Όπως και άλλοι υποψήφιοι των Χριστιανοδημοκρατών σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Λάσετ επισείει- όλο και πιο έντονα τις
τελευταίες ημέρες- την απειλή του «αριστερού
κινδύνου» σε περίπτωση που ένας σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος, όπως ο Όλαφ Σολτς, συμμαχήσει μετεκλογικά με τους Πράσινους και το
Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke). Σε παρατήρηση του δημοσιογράφου για τον «μπαμπούλα της
Αριστεράς» που επιστρατεύει ο Λάσετ, εκείνος
επιμένει: «Αυτό που περιγράφω δεν είναι κανένας ‘μπαμπούλας’, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο,
να σχηματίσουν κυβέρνηση το SPD, η Αριστερά
και οι Πράσινοι. Τα προεκλογικά προγράμματα
των κομμάτων μοιάζουν σε πολλά και έχουν μία
κοινή αφετηρία: νέα φορολογικά βάρη, νέες επιβαρύνσεις. Επιπλέον η Αριστερά θα μας οδηγούσε σε περιπέτειες στην εξωτερική πολιτική. Μία
τέτοια κυβέρνηση θα ήταν επιβλαβής για τη Γερμανία, τόσο για τη σταθερότητά μας, όσο και για
την ευημερία μας». Στον τομέα της εξωτερικής
πολιτικής ο Άρμιν Λάσετ επιδιώκει μία ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία. Προ ημερών επισκέφθηκε το Παρίσι για διαβουλεύσεις με τον γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στη συνέχεια
δήλωσε ότι εάν εκλεγεί καγκελάριος, ο πρώτος
του προορισμός θα είναι και πάλι το Παρίσι. «Δεν
είναι δυνατόν να μην μπορούν οι Ευρωπαίοι να
κρατήσουν ανοιχτό το αεροδρόμιο της Καμπούλ»
επαναλαμβάνει κάθε τόσο σε προεκλογικές
τοποθετήσεις του ο υποψήφιος των Χριστιανοδημοκρατών, υπενθυμίζοντας ότι από το 1999 η ΕΕ
έχει εξαγγείλει μία κοινή πολιτική ασφάλειας και
άμυνας, αλλά μέχρι στιγμής ελάχιστα έχουν γίνει
σε αυτή την κατεύθυνση.
«Υπάρχει μία ενισχυμένη συνεργασία, αλλά
ακόμη δεν είμαστε σε θέση να διεξάγουμε από
κοινού επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας» λέει ο
Άρμιν Λάσετ. «Γι αυτό ανέφερα ως παράδειγμα
το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Δεν μπορούμε
να αναλάβουμε μία ολόκληρη χώρα όπως το
Αφγανιστάν, για να γίνει αυτό θα χρειαζόταν και
στο μέλλον η συνδρομή του ΝΑΤΟ. Αλλά αν μη
τι άλλο έχουμε τη φιλοδοξία να διασφαλίσουμε
την ομαλή λειτουργία ενός αεροδρομίου για
να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους μας, τους
ευρωπαίους πολίτες και τους αφγανούς συνεργάτες. Πρέπει να συζητηθεί αυτό το ζήτημα
στην επόμενη σύνοδο κορυφής, να δούμε πώς
μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και να αναλάβουμε δράση, ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των
ΗΠΑ;»

Κ. Πιερρακάκης:

150 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές
το πρώτο 6μηνο του 2021
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

21°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17°C - 29°C

ΠΑΤΡΑ

17°C - 29°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21°C - 28°C

ΛΑΡΙΣΑ

16°C - 33°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ε

κατόν πενήντα εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές έγιναν το πρώτο εξάμηνο του
2021 ενώ το 2018 είχαν γίνει 8,8 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές, το 2019 34 εκατ., και
το 2020 94 εκατ., τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη θεματική ενότητα, με θέμα «Σχέση πολίτη - δημοσίου, η νέα ψηφιακή εποχή και οι προκλήσεις της», του Thessaloniki Helexpo Forum,
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
Ο κ. Πιερρακάκης εκτίμησε, μάλιστα, ότι φέτος θα περάσουμε τα 300 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η στρατηγική για τη διευκόλυνση των σχέσεων κράτους- πολίτη κωδικοποιήθηκε
γύρω από μια πρωτοβουλία, τη δημιουργία του gov.gr,
της νέας ψηφιακής πύλης του δημοσίου, που ξεκίνησε με
500 υπηρεσίες που ήδη υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί
τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν είχαν συγκεντρωθεί σε
ένα σημείο. «Τώρα, ενάμιση χρόνο μετά, είναι περίπου
1300», πρόσθεσε.
Ο υπουργός έκανε λόγο για εκθετική αύξηση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών συναλλαγών, χαρακτήρισε το
gov.gr ως το νέο πρόσωπο του κράτους και γνωστοποίησε ότι προτεραιότητα του Υπουργείου είναι πλέον η
ψηφιοποίηση και απλούστευση υπηρεσιών και παροχή
νέων υπηρεσιών από το gov.gr και η υλοποίηση έργων
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της Βίβλου
ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα
σε 440 έργα, κάποια από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί
ενώ τα πιο πολλά, όπως είπε, θα δημοπρατηθούν τώρα.
Σε ό,τι αφορά τον σκεπτικισμό μέρους των πολιτών
στην ψηφιακή πολιτική, σημείωσε ότι το Υπουργείο
τον λαμβάνει υπόψη και τόνισε: «εμείς οφείλουμε να
σχεδιάζουμε τις υπηρεσίες απλά και λειτουργικά. Από
την άλλη πλευρά, πρέπει ο πληθυσμός να μπορέσει να
ακολουθήσει τη μετάβαση αυτή. Εδώ, ρόλο θα παίξει η
ψηφιακή εκπαίδευση και τα προγράμματα ανάπτυξης
δεξιοτήτων.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής και τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Μάριος Κάτσης
αναφέρθηκε στον αριθμό των ψηφιακών υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω του gov.gr, αμφισβήτησε τα στοιχεία
που παρουσίασε ο κ. Πιερρακάκης κι έκανε λόγο για
«επικοινωνιακό τέχνασμα».
Συγκεκριμένα επισήμανε: «Μετράμε κάθε υπηρεσία και
τις υποϋπηρεσίες της ως ξεχωριστές; για παράδειγμα το
εμβόλιο, η πρώτη και η δεύτερη δόση είναι δύο υπηρεσί-

ες; Το κλείσιμο ραντεβού είναι άλλη υπηρεσία; Το SMS
είναι άλλη υπηρεσία; Αν κάνουμε ένα τέτοιο άθροισμα
προφανώς είναι μια δημιουργική λογιστική. Εγώ θα έλεγα
ότι δεν έχουν υπερβεί τις 20 με 30 οι νέες υπηρεσίες με
τη σύσταση του gov.gr, το οποίο είναι σε θετική κατεύθυνση γιατί συγκέντρωσε προϋπάρχουσες υπηρεσίες
του δημοσίου και τις επαύξησε σε θετική κατεύθυνση».
Η πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου τόνισε
-μεταξύ άλλων- ότι στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία, η ψηφιακή τεχνολογία αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη αξία, επισήμανε ότι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός γίνεται πλέον μια παγκόσμια επιταγή,
χαρακτήρισε τον κορονοϊό ως επιταχυντή των πραγμάτων
και σχολίασε ότι ο κόσμος αναγκάστηκε και έμαθε πώς
να κάνει τη δουλειά του διαφορετικά. Έμφαση στον ρόλο
που πρέπει να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση
έδωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας της WIND Ελλάς
Γεώργιος Τσαπρούνης, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι
εκπρόσωποί της πρέπει «να σπρώξουν τις εταιρείες
να πάνε στις πόλεις τους, να τελειώσουν γρήγορα τα
έργα». «Η οπτική ίνα που είναι κάτω από την άσφαλτο
είναι το μεγαλύτερο όφελος για μια πόλη. Πάνω εκεί θα
στηριχθούν όλα και οι υπηρεσίες και η έξυπνη πόλη στο
τέλος η σχέση πολίτη δημοσίου», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ Δημήτριος Τζοβάρας
τόνισε, από την πλευρά του, ότι το gov.gr είναι το μοναδικό
σημείο πρόσβασης σε κρατικές ψηφιακές υπηρεσίες με
διάφορες μεθόδους αυθεντικοποίησης και εκτίμησε ότι το
γεγονός αυτό θα βελτιώσει την αποδοχή από τους πολίτες.
Την ανάγκη επιτάχυνσης της επέκτασης του gov.gr σε
περισσότερες λειτουργίες, επισήμανε, τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της LANCOM Γιώργος Νώλης, ενώ ο
Βασίλης Σταματόπουλος, μέλος της επιτροπής ηθικής
και δεοντολογίας του ΕΚΕΠΕ Δημόκριτος, υπογράμμισε πως «είναι σημαντικό οποιαδήποτε πλατφόρμα
να εμπνέει εμπιστοσύνη αλλά πρέπει και να αλλάξει η
κουλτούρα των οργανισμών, των ιδιωτών του δημοσίου
και της κοινωνίας».

Η άσκηση που ρίχνει
τη χοληστερόλη,
δυναμώνει
το μυαλό και
βελτιώνει τον ύπνο
Περπατάμε για όλη μας σχεδόν τη
ζωή και μας είναι τόσο εύκολο όσο
το να αναπνέουμε. Ακόμα όμως κι
αν πολλές φορές επιδιώκουμε να
το αποφεύγουμε, όπως όταν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας για
μια κοντινή απόσταση, στην πραγματικότητα εμποδίζουμε τον εαυτό
μας από το να ζήσει καλύτερα.
Πλήθος μελετών και επιστημόνων συμφωνούν πλέον ότι απλά
και μόνο με λίγο περπάτημα κάθε
μέρα, μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα στη σωματική
σας κατάσταση αλλά και την υγεία
μας. Ελπίζουμε οι παρακάτω λόγοι
να σας παρακινήσουν να βάλετε τα
πιο άνετα παπούτσια σας και να
εξερευνήσετε γειτονιές και μέρη
που δεν έχετε ξαναεπισκεφτεί με
μόνο… όχημα τα πόδια σας.
Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
και της χοληστερόλης, η απώλεια
βάρους και η μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών
νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη
και καρκίνου είναι μόλις μερικά
από τα οφέλη του καθημερινού
βαδίσματος στην υγεία μας.
Τα ερευνητικά στοιχεία άλλωστε
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς σύμφωνα με μια ειδική έκθεση
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ
με τίτλο «Walking for Health», το
περπάτημα είναι πιο ευεργετικό
στην καταπολέμηση διάφορων
ασθενειών ή την αποφυγή διάφορων αρνητικών επιπτώσεων στην
υγεία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Για παράδειγμα,
περπατώντας μόλις 2,5 ώρες τη
βδομάδα ή περίπου 22 λεπτά την
ημέρα, μειώνεται ο κίδυνος εμφάνισης διάφορων καρδιαγγειακών
νοσημάτων κατά 30%.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η μετάλλαξη
Δέλτα «βυθίζει» την
παγκόσμια οικονομία
Μόλις το ένα τέταρτο των παραγόντων και αναλυτών που
συμμετείχαν σε μηνιαία έκθεση-σφυγμομέτρηση της Bank of
America περιμένουν ενδυνάμωση
της παγκόσμιας οικονομίας τους
επόμενους μήνες. Πρόκειται για
το χαμηλότερο ποσοστό από την
έναρξη της πανδημίας, γεγονός που
αντανακλά την αυξανόμενη εκτίμηση πως η μετάλλαξη Δέλτα έχει
δημιουργήσει σκιές στην ανάκαμψη
των οικονομιών.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης αναπτυξιακών προσδοκιών διαμορφώθηκε
στο 13%, ήτοι το χαμηλότερο
ποσοστό από τον Απρίλιο του 2020,
σημειώνοντας θεαματική πτώση
από το 91% που έφτανε τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα, η πτώση
από τον περασμένο μήνα, ήτοι την
έκθεση του Αυγούστου, ανήλθε
στις 14 μονάδες! Η νούμερο ένα
αιτία θεωρείται η αναζωπύρωση
της πανδημίας με σημείο αιχμής τη
μετάλλαξη Δέλτα.
Παράλληλα και οι προσδοκίες για
την πορεία των εταιρικών κερδών
έχουν υποχωρήσει, με την μηνιαία
πτώση να φτάνει το 29% και το 22%
των ερωτηθέντων να θεωρεί πως τα
περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να περιορίζονται τους επόμενους μήνες.
Πάντως, παρά την επιβάρυνση των
μακροοικονομικών δεδομένων, οι
εκτιμήσεις για την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών παραμένει
σχετικά θετική. Περίπου οι μισοί
από τις πελάτες της BofA, με 840
δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση
κεφάλαια, δεν βλέπουν δραστική
πτώση των χρηματιστηριακών τιμών
μέσα στους επόμενους τρεις μήνες,
που είναι το χαμηλότερο νούμερο
από τον Ιανουάριο του 2018.
Αναφορικά με τη στάση των κεντρικών τραπεζών, πλέον περίπου
το 84% των επενδυτών περιμένουν
πως η Federal Reserve θα ξεκινήσει το tapering μέχρι τα τέλη της
χρονιάς, αν και οι εκτιμήσεις για
την πρώτη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων έχει μετακινηθεί
στο Φεβρουάριο του 2023 από το
Νοέμβριο του 2022, της προηγούμενης ανάλογης έκθεσης της BofA.
Μάλιστα, περίπου το 82% των ερωτηθέντων «βλέπει» μια χαλαρότερη
νομισματική πολιτική από την Κίνα,
σε σχέση με 44% τον Ιούλιο.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα μέτρα
που έχουν δρομολογηθεί από τις
κεντρικές τράπεζες εκτιμάται πως
έχουν δημιουργήσει τις καλύτερες
συνθήκες ρευστότητας διεθνώς από
την περίοδο πριν την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση του 2007.

Ερντογάν:

Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε
μόνοι το μεταναστευτικό
του Αφγανιστάν

Τ

ηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ είχε
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διαχειριστεί
ένα νέο μεταναστευτικό βάρος.

Οπως μεταδίδει το TRThaber, σύμφωνα με την τουρκική
προεδρία, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν
περιφερειακά ζητήματα, ιδίως οι σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας, το Αφγανιστάν και το μεταναστευτικό. Δηλώνοντας
ότι η Τουρκία και η Γερμανία, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ,
επέδειξαν αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη και συντονισμό
κατά τη διαδικασία αποχώρησης από το Αφγανιστάν, ο
Ερντογάν είπε ότι πρέπει να διατηρηθεί η ίδια κατανόηση
σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει το Αφγανιστάν.
Αναφερόμενος στο ζήτημα της παροχής της απαραίτητης
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν από τον ΟΗΕ, ο
Ερντογάν υπογράμμισε ότι κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει
μια εμπειρία παρόμοια με το κύμα μεταναστών από τη
Συρία το 2015 και ότι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση

θα πρέπει να παράσχουν υποστήριξη στις γειτονικές χώρες
που φέρουν το βάρος της αφγανικής μετανάστευσης.
Επισημαίνοντας ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
περιορίσει το ζήτημα μόνο στην ασφάλεια των συνόρων
τους, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα νέο μεταναστευτικό βάρος.
Μεταξύ των αιτημάτων που διατύπωσε ο Ερντογάν ήταν η
πλήρης εφαρμογή της προσφυγικής συμφωνίας, επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες και έναρξη των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ζήτησε
άρση του εμπάργκο στα οπλικά συστήματα που έχει επιβάλει το Βερολίνο στην Τουρκία.

Αϊτή: Ανατροπή στη δολοφονία του προέδρου
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του προέδρου της Αϊτής, Ζοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος βρήκε τραγικό
θάνατο στην προεδρική κατοικία στις 7 Ιουλίου.
Ο ανακριτής που ερευνά την υπόθεση στο Πορτ-ο-Πρενς ζήτησε σήμερα την απαγγελία κατηγοριών προς τον
πρωθυπουργό της χώρας, Αριέλ Ανρί, καθώς ο τελευταίος φαίνεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με έναν από τους
βασικούς υπόπτους της δολοφονίας.
Ο Μπεντ-Φορντ Κλοντ, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση, διέταξε επίσης την απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα για τον Ανρί, προβάλλοντας τη «σοβαρότητα των στοιχείων που ήρθαν στο φως».
Τριγμοί στην πολιτική ζωή της Αΐτής μετά τη δολοφονία Μοΐζ
Ο πρόεδρος Μοΐζ δολοφονήθηκε από ομάδα ενόπλων που εισέβαλε στο σπίτι του. Σύμφωνα με τον μεταβατικό
πρωθυπουργό Κλοντ Ζοζέφ, οι δράστες ήταν «ξένοι, που μίλαγαν αγγλικά και ισπανικά».
Οι αϊτινές αρχές έχουν συλλάβει πρώην μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, οι οποίοι φέρονται να είχαν
προσληφθεί από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας με έδρα το Μαϊάμι.
Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, 20 μέρες μετά τη δολοφονία του προέδρου Μοΐζ, ο Ζαν Λαγκέλ Σιβίλ,
συντονιστής της ασφάλειας του προέδρου, που τέθηκε αρχικά σε απομόνωση, βρίσκεται πλέον πίσω από τα σίδερα
φυλακής στην Ντελμά, κοινότητα που γειτονεύει με το Πορτ-ο-Πρενς.
Φέρεται να ενέχεται στη συνωμοσία που οδήγησε στη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά
βαριά οπλισμένης ομάδας, μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
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Ο Σάντσεθ
ζητά από τις εταιρίες
ρεύματος
να επιστρέψουν
τα υπερκέρδη τους
Σεισμό έχει προκαλέσει στους κόλπους των
εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας η απόφαση
της κυβέρνησης να μειώσει κατά 22% ως το
τέλος του έτους, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και οι εταιρίες θα πρέπει
να επιστρέψουν στο κράτος τουλάχιστον 2,6
δις ευρώ από τα υπερκέρδη τους.
Η παρέμβαση αυτή έγινε λόγω της ετήσιας
αύξησης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
κατά 34,9%.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους που υπογράφεται
από τον Foro Nuclear – μία από τις ενώσεις
εργοδοτών της οποίας είναι μέλη οι κολοσσοί Naturgy, EDP, Endesa και Iberdrola
– απορρίπτουν παντελώς το διάταγμα και
απειλούν να σταματήσουν τους πυρηνικούς
σταθμούς αλλά και να αυξήσουν την τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει
η ανταπόκριση της ΕΡΤ>
Το Foro Nuclear εκφράζει τη λύπη του για
το γεγονός ότι το ισπανικό πυρηνικό πάρκο
δέχεται “υπερβολική δημοσιονομική πίεση”,
η οποία μαζί με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, μπορεί να οδηγήσει στην “οικονομική-χρηματοπιστωτική μη βιωσιμότητα”
και την επακόλουθη “πρόωρη διακοπή της
δραστηριότητας”. Επιπλέον, υπενθυμίζουν
ότι ο τομέας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει
επένδυση 3 δις ευρώ μέχρι το τέλος της λειτουργίας του πυρηνικού πάρκου το 2035.
Σύμφωνα με πηγές της Μονκλόα η αντίδραση των εταιριών θεωρείται βιαστική
καθώς όπως υποστηρίζουν η ανακοίνωσή
τους εξεδόθη σχεδόν μισή ώρα αργότερα
από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και δεν
έχουν μελετήσει λεπτομερώς το σχέδιο που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επιπλέον, προειδοποιούν ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται
για οποιαδήποτε ενεργειακή εγκατάσταση,
θα πρέπει είναι αποδεκτή από τον διαχειριστή
του ηλεκτρικού συστήματος (της κυβέρνησης δηλαδή). Τέλος, εξηγούν ότι είναι στη
διάθεση των εταιρειών για να εκφράσουν
τα παράπονά τους.
Σημειώνεται ότι ο Πέδρο Σάντσεθ κατά τη
διάρκεια συνέντευξης στην RTVE στην οποία
εξήγησε ότι τα έκτακτα οφέλη των εταιριών
(περίπου 2,6 δις) θα κατασχεθούν έτσι ώστε
να μειωθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός για την Οικολογική Μετάβαση Τερέσα
Ριβέρα, η οποία έκανε τις ανακοινώσεις του
κυβερνητικού σχεδίου, χαρακτήρισε ως
«εξαιρετική» και «πρωτοφανή» την κατάσταση που βιώνει η αγορά χονδρικής, με τις
τιμές που δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται σχεδόν μέρα παρά μέρα, ξεπερνώντας
τα ιστορικά ρεκόρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η σημερινή τιμή της μεγαβατώρας ανέρχεται στα 172,78 ευρώ MWh κατά μέσο όρο.
Πρόκειται για μία κατάσταση στην οποία ,
όπως λένε, είναι αποφασισμένοι να δώσουν
ένα τέλος.
Υπενθυμίζεται ότι οι πυρηνικοί σταθμοί
καλύπτουν το 25% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας και οι εταιρίες
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δικαίωμα να
προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Ισπανίας κατά των κυβερνητικών αποφάσεων
ως καθ’ ύλην αρμόδιο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ανάπλαση Σκορπιού:

Επιχορήγηση 4.3 εκατ. ευρώ
στον Ριμπολόβλεφ
για το 5άστερο ξενοδοχείο

Ε

γκρίθηκε πρόσφατα κρατική χρηματοδότηση ύψους 4.332.346 εκατ ευρώ, ως ενίσχυση στην επένδυση του Ρώσου μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ στον Σκορπιό, καθώς
αυτή εντάχθηκε στην Γραμματεία ιδιωτικών επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ριμπολόβλεφ, διαθέτει περιουσία της τάξεως των 6,7 δισ. ευρώ,
σύμφωνα με το Forbes.
Το επενδυτικό σχέδιο
που χρηματοδοτείται
αφορά τη δημιουργία
νέου ξενοδοχείου 5
αστέρων στο νησί, που
ο Ριμπολόβλεφ αγόρασε πάνω από 100 εκατ.
δολάρια από την Αθηνά
Ωνάση, για να το κάνει
δώρο στην κόρη του
Εκατερίνα.
Το νέο ξενοδοχείο, σύμφωνα με την απόφαση
υπαγωγής, θα έχει δυναμικότητα 30 δωματίων
και 60 κλινών και θα κοστίσει 26.6 εκατ. ευρώ.
Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία
LUXURIOUS AEROPI
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό
τίτλο LUXURIOUS
AEROPI Α.Ε.
Το ξενοδοχείο εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης για το VIP Exclusive Club στο νησί.
Το έργο, όπως αναφέρει το michanikos.gr χωρίζεται σε
εννέα κτιριακές ενότητες σε έκταση 430.947,10 τ.μ.. Θα
κατασκευαστούν νέα κτίσματα αλλά και θα διατηρηθούν
και υφιστάμενα, όπως η λεγόμενη Ροζ Βίλα της Χριστίνας
Ωνάση, που θα ανακαινιστεί και θα μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα.
Επίσης προβλέπονται:
--ένα κύριο ξενοδοχειακό συγκρότημα δόμησης 9.420 τ.μ.
που περιλαμβάνει την κύρια κατοικία (Master Suite), δύο
μεγάλες βίλες (VIP1, VIP2) και βίλες μεσαίου μεγέθους
(VIP3, VIP4, Guest Pavilion 1,2). Στο κύριο συγκρότημα
περιλαμβάνονται επίσης χώροι που εξυπηρετούν τις κύριες
και βοηθητικές λειτουργίες της τουριστικής εγκατάστασης,
όπως συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο,κέντρο ευεξίας, αίθουσα προβολών και χώρος ψυχαγωγίας.
-τέσσερις ανεξάρτητες βίλες VIP5, VIP6, VIP7 & VIP8 με
τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους , στην τρίτη κέντρο
πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων και
στην τέταρτη εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουόμενων
όπως χώροι αποδυτηρίων, αποθηκευτικοί χώροι, πισίνα
και βοηθητική προβλήτα προσέγγισης μικρών σκαφών. Το
σύνολο των εγκαταστάσεων καλύπτει τον ειδικό όρο της
ελάχιστης απόστασης 10 μέτρων από τον αιγιαλό.
-βίλα του διευθυντή-διαχειριστή του Σκορπιού και χώρος
αναμονής ελικοδρομίου συνολικής δόμησης 340 τ.μ., που
θα βρίσκονται σε συνολική έκταση 3 στρεμμάτων (κτιριακή
ενότητα 5). Σημειώνεται ότι σε μεγάλη εγγύτητα με το χώρο

αναμονής βρίσκεται το
ελικοδρόμιο.
-εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουόμενων
ανατολικής παραλίας,
«με ειδική χρήση που
δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του
ακινήτου» και δόμηση
403,5 τ.μ. από τα οποία
αντιστοιχούν σε 148,5
τ.μ. και 255 τ.μ. στην
υφιστάμενη και τη νέα
δόμηση, αντίστοιχα. Οι
εν λόγω εγκαταστάσεις
θα βρίσκονται στην τέταρτη κτιριακή ενότητα
επιφάνειας 1,2 χιλ. τ.μ.
-το υφιστάμενο κτίριο
προσωπικού, συνολικής δόμησης 592 τ.μ.,
με χρήση κατοικίας
και υφιστάμενο κτήριο
συνολικής δόμησης 881
τ.μ. που περιλαμβάνει
βοηθητικές υποδομές (χώρος συντήρησης μηχανημάτων).
Βάσει της ΚΥΑ, προβλέπεται η υλοποίηση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης στα δύο αυτά κτίσματα, ώστε, για
παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις προσωπικού να φιλοξενήσουν
κλίνες ή να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά. Νέο διώροφο
κτίριο με δώμα με χρήση κατοικίας για το προσωπικό, όπως
και αντλιοστάσιο αφαλάτωσης. Τα τέσσερα αυτά ακίνητα (εκ
των οποίων δύο υφίστανται ήδη) θα βρίσκονται σε έκταση
3,2 στρεμμάτων (κτιριακή ενότητα 6).
-νέο κτίριο με όλες τις απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας
αλόγων που θα διαθέτει ειδικό χώρο φιλοξενίας μικρών
κατοικίδιων ζώων. Προβλέπεται ακόμη η αναβάθμιση της
υφιστάμενης αρένας ιππασίας, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών με
πεδίο εξάσκησης ίππων και η αναβάθμιση των υπαίθριων
γηπέδων καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου. Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν στη έβδομη κτιριακή ζώνη 4,7
χιλ. τ.μ. που είναι γνωστή ως «Αρένα, Στάβλοι και Κήπος
Κατοικίδιων».
-νέο κτήριο με εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή 75 τ.μ.,
που τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μ. από την
δασική ζώνη απολύτου προστασίας. Ανήκει στην κτιριακή
ενότητα 8 που είναι γνωστή ως «Σπίτι του Λόφου».
-αμφιθέατρο που αναπτύσσεται βάσει του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους. Στο πρώτο επίπεδο του αμφιθεάτρου,
κάτω από τη σκηνή, προβλέπεται η κατασκευή βοηθητικών
χώρων εξυπηρέτησης των ηθοποιών και του κοινού, όπως
καμαρίνια, αποθήκες, WC, όπως και ανεξάρτητου μικρού
αναψυκτηρίου. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις ανήκουν στην ένατη και τελευταία κτηριακή ενότητα τεσσάρων στρεμμάτων.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
Άνοιγμα στον τουρισμό
και προοπτικές
επενδύσεων
σε νέους κλάδους

Ίδιον του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας
του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αποτελούσε
πάντα η ικανότητα του να προκαλεί αίσθηση
και εκπλήξεις στην κοινή γνώμη και την αγορά
με τις κινήσεις του, είτε αυτό αφορούσε παλαιοτέρα τον Παναθηναϊκό, είτε τα επιχειρηματικά
του εγχειρήματα.
Nα αιφνιδιάζει συχνά και να δημιουργεί ανατροπές. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, βέβαια,
αυτοί δεν εξεπλάγησαν ίσως από την τελευταία
εξέλιξη που συναρτάται με την γενικότερη
παρουσία του στο επιχειρείν. Mια κίνηση από
αυτές που «ταράζουν τα νερά». Ένα σημαντικό
«εν δυνάμει» βήμα, που μπορεί να αλλάξει
τα δεδομένα για νευραλγικούς κλάδους της
οικονομίας και να «φέρει» πολλές και μεγάλες
προοπτικές για τις νέες business του...
Eδώ και μερικές ημέρες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ανοίξει ξεκάθαρα «ορίζοντες»
για επενδυτικές κινήσεις σε νέους τομείς, πλην
αυτού της φαρμακοβιομηχανίας και εύλογα ο
επιχειρηματικός κόσμος αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις προσεχείς ανακοινώσεις
του - και για το τι άλλο έρχεται.
H είσοδος του επικεφαλής της BIANEΞ και εκ
των πρωταγωνιστών της ελληνικής οικονομίαςστον τουρισμό και όχι μόνο φαίνεται, άλλωστε,
να είναι μόνο την αρχή για την υλοποίηση ενός
ευρύτερου πλάνου. Mετά την επιτυχή κατάληξη στον πλειοδοτικό διαγωνισμό του Δήμου
Πάργας με αντικείμενο την παραχώρηση επί
40 έτη ακινήτου στην θέση «Kλιμάτι» Λούτσας
(πρώην κατασκηνώσεις TYΠET) για Black
Delta Entertainment Services SA, εταιρία
του Oμίλου Γιαννακόπουλου, αποκαλύφθηκε
ταυτόχρονα μέρος των προθέσεων του επιχειρηματία για επενδύσεις σε νέους ως προς τις
μέχρι τώρα δραστηριότητες του- κλάδους.
Kαι τούτο, τουλάχιστον μέχρι γίνει γνωστό με
ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη
έκταση εμβαδού 40.172,24 τ.μ. Ποιο είναι το
project, δηλαδή, το οποίο έχει ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος στο μυαλό του, σε σχέση με
το ακίνητο- «φιλέτο» της Πάργας...
H Black Delta Entertainment Services SA
δραστηριοποιείται, πάντως, ανάμεσα σε άλλα
στους τομείς της εστίασης, της τουριστικής
ανάπτυξης, των ξενοδοχειακών επενδύσεων και
της δημιουργίας και εκμετάλλευσης πάρκων
αναψυχής. Πράγμα που αμέσως «δείχνει»
τις πιθανές κατευθύνσεις των επόμενων σχεδίων του Προέδρου/CEO και ιδιοκτήτη της
νο1 ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, σε νέα
επιχειρηματικά «πεδία».
H αναζήτηση νέων ευκαιριών στην αγορά εκ
μέρους του, σε συνδυασμό με την οικονομική
του εμβέλεια αρκούν για να ανεβάσουν τον
ανταγωνισμό σε αρκετά «μέτωπα».
Kυρίως, σε αυτά απ όπου οι ευκαιρίες δεν λείπουν. Mε προϋπόθεση να διαθέτει κανείς τις
δυνατότητες και την οξύνοια για να τις αδράξει,
στο κατάλληλο timing.
Όσο για την σημασία του νέου εγχειρήματος
του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την αξία του
ακινήτου στην Πάργα, επιβεβαιώνονται και
από τον αριθμό των υποψηφίων «μνηστήρων»
οι οποίοι έριζαν γι αυτό, δίνοντας το «παρών»
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Kαναλάκι πριν από λίγα 24ωρα.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 10.837Δ’/15-09-2021 έκθεση
επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ.
Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10,
τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει
στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274
και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για την Γεωργία Ιωαννίδου
του Κων/νου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 33 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από
το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ.
19/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηλείας με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα
με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάζει τους
καθών η αίτηση ως ευθυνομένους αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην αιτούσα
συνολικά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων
εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα
τριών λεπτών (85.644,43 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνίας επιδόσεως
της διαταγής πληρωμής και έως την ολοσχερή
εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 1.489,00 ευρώ
για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής
αυτής. Υπενθυμίζεται στους καθών κατά των
οποίων στρέφεται η αίτηση, ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής
αυτής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες
από την επίδοση της διαταγής. Εκδόθηκε και
δημοσιεύθηκε στον Πύργο στις 18-02-2015. Στο
τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από
09.07.2021 έγγραφη παραγγελία προς εμένα
για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσια
Δικηγόρο, με την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να
καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι:
1/ Για επιδικασθέν κεφάλαιο 85.644,43 ευρώ, 2/
Για τόκους επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου από
την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της
19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα
50.486,07 ευρώ, 3/ Για επιδικασθείσα δικαστική
δαπάνη 1.489,00 ευρώ, 4/ Για τόκους επί της δικαστικής δαπάνης από την 25-02-2015 (επομένη της
α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής)
και μέχρι σήμερα 688,42 ευρώ, 5/ Για σύνταξη
της παρούσας 100,00 ευρώ, 6/ Για το παρόν αντίγραφο 2,00 ευρώ, 7/ Για έξοδα επίδοσης 43,40
ευρώ και συνολικά το ποσό των εκατόν τριάντα
οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ
και τριάντα δύο λεπτών (138.453,32 ευρώ) και
όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επομένη
της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και μέχρι
την ολοσχερή εξόφλησή τους, διαφορετικά θα
επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε
θα πληρωθούν και 8,80 ευρώ για την σύνταξη
της εντολής προς εκτέλεση. Προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 15.09.2021
Ο Δικ. Επιμελητής
Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 301/2021 Διάταξης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε η ίδρυση
του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
-ΦΡΟΓΚΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα και εγκρίθηκε
το από 25.04.2021 καταστατικό του, αποτελούμενο από έντεκα (11) άρθρα και σκοπούς τους
αναφερόμενους στο άρθρο τέσσερα (4) αυτού .
ΑΘΗΝΑ, 15/09/2021
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α. ΜΑΛΑΤΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜ ΔΣΑ 37440)
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 321/2021 Διαταγής της
κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, Άννας Καραμηνά (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι
τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου
με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» και τον
διακριτικό τίτλο «Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.», το οποίο εδρεύει
στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, η διαγραφή του
άρθρου 26, η αναρίθμηση του πρώην άρθρου 27
σε άρθρο 26 και η αναρίθμηση του πρώην άρθρου
28 σε άρθρο 27, σύμφωνα με το από 10.04.2021
τροποποιημένο καταστατικό του.
Αθήνα, 15.09.2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛ. ΓΙΑΡΕΝΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 10.839Δ’/15-09-2021
έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη,
κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’,
που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ.
Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται
νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον Γεώργιο Σταυρόπουλο
του Φωτίου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 33, με
ΑΦΜ 018492110 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της
υπ΄ αριθ. 19/2015 Διαταγής Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάζει τους καθών
η αίτηση ως ευθυνομένους αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην
αιτούσα συνολικά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (85.644,43 ευρώ), με το νόμιμο
τόκο από την επομένη της ημερομηνίας
επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και
έως την ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 1.489,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής
αυτής. Υπενθυμίζεται στους καθών κατά
των οποίων στρέφεται η αίτηση, ότι έχουν
το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά
της διαταγής αυτής μέσα σε δεκαπέντε
(15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση
της διαταγής. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πύργο στις 18-02-2015. Στο
τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει
η από 09.07.2021 έγγραφη παραγγελία
προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ
από τον πληρεξούσια Δικηγόρο, με την
οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να καταβάλει
εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1/
Για επιδικασθέν κεφάλαιο 85.644,43 ευρώ, 2/ Για τόκους επί του επιδικασθέντος
κεφαλαίου από την 25-02-2015 (επομένη
της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής
πληρωμής) και μέχρι σήμερα 50.486,07
ευρώ, 3/ Για επιδικασθείσα δικαστική
δαπάνη 1.489,00 ευρώ, 4/ Για τόκους
επί της δικαστικής δαπάνης από την 2502-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της
19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι
σήμερα 688,42 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της
παρούσας 100,00 ευρώ, 6/ Για το παρόν
αντίγραφο 2,00 ευρώ, 7/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ και συνολικά το ποσό
των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (138.453,32 ευρώ) και όλα
αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επομένη
της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής
και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους,
διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και
8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής
προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 15.09.2021
Ο Δικ. Επιμελητής
Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 10.840Δ’/15-09-2021
έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη,
κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’,
που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ.
Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται
νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για την ανώνυμη ασφαλιστική
εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΗΒ LEASE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’, που
έδρευε στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός
Ελευεθρίου Βενιζέλου, αρ. 5Α, νομίμως
εκπροσωπούμενης και ήδη αγνώστου
έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ.
158/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου

Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία). Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δικάζει αντιμωλία των
διαδίκων, 2/ Δέχεται την αγωγή, 3/Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην
ενάγουσα το ποσό των επτά χιλιάδων
διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριών
λεπτών (7.233,03 ευρώ), νομιμοτόκως
από την επομένη ημέρα επιδόσεως της
αγωγής μέχρι την εξόφληση, 4/ Κηρύσσει
την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 5/
Επιβάλει σε βάρος της εναγομένης, τα
δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία
ορίζει σε τριακόσια (300 ευρώ). Κρίθηκε,
αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 20-04-2018, χωρίς να
παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοί τους δικηγόροι. Προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 15.09.2021
Ο Δικ. Επιμελητής
Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης
ΠEΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα: 11.00 π.μ.. ο Δικαστικός Επιμελητής
στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος
(ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας
δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
– ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών
Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σόλωνος αρ. 87-89, ύστερα από
έγγραφη παραγγελία του Κωνσταντίνου
Σ. Τσαλιαγκού, δικηγόρου, μέλους της
δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ:
999118463), πληρεξούσιου δικηγόρου
της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL
HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η
«Cepal Hellas»), νομίμως εκπροσωπούμενης, με έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής
επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211,
με Α.Φ.Μ. 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ
138019601000, 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) ως εταιρεία
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν.
4354/2015 και της Πράξης 118/19.5.2017
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε
από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη,
υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας
απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού
πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία
“GALAXY IV FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ IV
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο
Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS,
HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04
XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657125,
όπως νομίμως εκπροσωπείται, της τελευταίας αλλοδαπής εταιρείας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», με έδρα
την Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθ.
40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000
και Α.Φ.Μ. 996807331 νομίμως εκπροσωπουμένης (Επωφελούμενη), υπό την
ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(και ήδη μετονομασθείσας σε «ALPHA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249 , επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8516Ζ/14-9-2021
έκθεση επίδοσής του στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, που εδρεύει στην Αθήνα,
για λογαριασμών των: 1. Του Ευσταθίου
Δημαρά του Πέτρου, πρώην κατοίκου
Ελευσίνας Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31,

με ΑΦΜ 025502089 και νυν αγνώστου
διαμονής, 2. Της Ελένης Ντουχανιάρη του
Βελισσάριου, πρώην κατοίκου Ελευσίνας
Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31, με ΑΦΜ
036947871 και νυν αγνώστου διαμονής.
3. Της Βασιλικής Στρατικοπούλου του
Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ, ΣΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803
και νυν αγνώστου διαμονής, την από
07.09.2021 ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 712 Κ.Πλ.Δ., ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής,
της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Του Ευσταθίου
Δημαρά του Πέτρου, πρώην κατοίκου
Ελευσίνας Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31,
με ΑΦΜ 025502089 και νυν αγνώστου
διαμονής, 2. Της Ελένης Ντουχανιάρη του
Βελισσάριου, πρώην κατοίκου Ελευσίνας
Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31, με ΑΦΜ
036947871 και νυν αγνώστου διαμονής.
3. Της Βασιλικής Στρατικοπούλου του
Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ,
ΣΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803 και
νυν αγνώστου διαμονής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που εδρεύει στην Αθήνα, για
λογαριασμό των ανωτέρω καθ΄ων. ΕΙΣ
ΧΕΙΡΑΣ: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεια», , 2) Της
Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«EUROBANK. 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 4) Της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
τίτλο «ATTICA BANK»,. 5) Της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «HSBC
CONTINENTAL EUROPE GREECE»,
πρώην HSBC FRANCE, η οποία τυγχάνει εν Ελλάδι ειδική διάδοχός της,, με
την οποία δηλώνει ότι δια του παράντος
κατάσχει συντηρητικά εις χείρας των ως
άνω ιδρυμάτων, ως τρίτων, το ποσό των
96.107,21 ευρώ καθώς και πάσα μέλλουσα απαίτηση των ως άνω οφειλετών
μέχρι των ανωτέρω ποσών πλέον τόκων
υπερημεριίας κατά τα προαναφερθέντα,
μέχρις εξοφλήσεως, καθώς και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων που
τυχόν εκμισθώνουν στους καθών μετά
των ανευρεθέντων εντός αυτών κινητών
πραγμάτων και τις επιτάσσεις αφενός
να τα παρακρατήσουν και φυλάξουν ως
μεσεγγυούχοι, σε εξασφάλιση της άνω
απαιτήσεώς προκειμένου όταν αυτή καταστεί τελεσίδικη, να αποδοθεί προς αυτήν
ή σε όποιον νόμιμα υποδείξει ως δεκτικό
καταβολής και αφτέρου από την επίδοση
του παρόντος να δεσμεύσουν τις τυχόν
υπάρχουσες τραπεζικές θυρίδες και το
περιεχόμενό τους, και να αρνηθούν την
απόδοση του περιεχομένου τους στου
ανωτέρω οφειλέτες και μισθωτές τους.
Επίσης, υπενθυμίζετε στις ως άνω εταιρείες να προβούν στην κατά νόμο δήλωση τρίτου (άρθρα 716, 722, 724 ΚΠοΛΔ)
ενώπιον της αρμόδιας Γραμματείας του
Ειρηνοδικείου. Υπενθυμίζεται ότι η παράλειψη της δήλωσης εξοιμοιώνεται με
αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραληφθεί ή είναι ανακριβής ο τρίτος ευθύνεται
να αποζημιώσει αυτόν που την επέβαλε.
Αντίκλητος και δεκτηής κατβολής της άνω
απαιτήσεως διορίζεται με την παρούσα ο
υπογράφων δικηγόρο. Προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 14-9-2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.Σ.)
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής
(Τ.Σ) ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της υπ’ αρ.6799/03-09-2021
εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, που επιδόθηκε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗΣ, πρώην κατοίκου Πανοράματος
Ν. Μουδανιών και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο
της από 29-07-2021 ΑΓΩΓΗΣ (τακτική
διαδικασία) του υπό ειδική εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύματος που φέρει την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της οδού Κατεχάκη 61Α και Βρανά,
Α.Φ.Μ.094326270, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ
46/1/27.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2208/27.7.2012),
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ
Β΄ 925/2016) ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «PQH
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.»,
με Α.Φ.Μ.800721689, που εδρεύει στο
Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς
αρ.3 και Γρανικού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά αυτού, απευθυνόμενης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής μαζί με την κάτω από αυτήν με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1311/2021 και
Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 204/2021
Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε
στις 19-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:36. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων
εντός -130- ημερών, αρχόμενη από την
επομένη της κατάθεσης. Εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Για
τον υπολογισμό των 100 ή 130 ημερών η
προθεσμία μετράει από την επομένη της
κατάθεσης και αν η 100η ή 130η ημέρα είναι αργία ή σαββατοκύριακο η προθεσμία
παρατείνεται την επομένη εργάσιμη. Στις
παραπάνω προθεσμίες δεν υπολογίζεται
το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου.
Στα δικόγραφα με διάδικο το Ελληνικό
Δημόσιο δεν υπολογίζεται το διάστημα
των δικαστικών διακοπών για όλους τους
διαδίκους. Για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως
συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως
άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και
συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
237ΚΠολΔ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα
με τον Ν.4640/2019 και ειδικότερα κατά
το άρθρο 7, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με τον αντίδικο δια της παρούσης για τον ορισμό
διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής. Από
πλευράς μου προτείνω να διοριστεί ως
διαμεσολαβήτρια η κα Μαστροπέρρου
Λουκία του Εμμανουήλ, κάτοικο Αθηνών,
επί της οδού Αλεξάνδρου Νούτσου αρ.5,
τηλ.2103398160, 6974352166. Με την
παραπάνω διαμεσολαβήτρια μπορούν
οι αντίδικοι να επικοινωνήσουν για να
λάβουν πληροφορίες και να ενημερωθούν
για το θεσμό, να οριστεί η ημερομηνία
και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ). Σημειώνεται πως εάν δεν
προσέλθουν οι αντίδικοι στην ΥΑΣ δύναται να τους επιβληθεί από το δικαστήριο
χρηματική ποινή, ποσού 100,00€ έως
500,00€, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει
σε δικαστική διαδικασία.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της υπ’ αρ.6715/28-07-2021 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, που επιδόθηκε προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής,
για λογαριασμό του ΓΚΟΤΣΗ ΔΙΗΝΕΚΗ
(πρώην Βασίλειο) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
της ΜΑΡΙΑΣ, Α.Φ.Μ.059092652 πρώην
κατοίκου Πολυγύρου Χαλκιδικής και ήδη
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, πιστό αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της
υπ’ αριθμ.68/2012 Διαταγής Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που είναι κατατεθειμένο στην υπ’
αριθμ.4023/2014 πράξη της συμβολαι-
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ογράφου Πολυγύρου Βασιλικής Μαλακούδη, επισπεύσει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη
Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού
αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα,
με Α.Φ.Μ.800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων,
εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της
εταιρίας με την επωνυμία «POSEIDON
FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» (ΠΟΣΑΪΝΤΟΝ
ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΙΝΒΕΣΤΟΡ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΪΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει
στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Cape House,
Westend Office Park, Snugborough Road,
Blanchardstown, Δουβλίνο 15) και έχει
αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 668173, όπως νομίμως
εκπροσωπείται, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρία έχει καταστεί ειδική διάδοχος
της υπέρ εις ο εκτελεστός τίτλος ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK».
Επιτασσόμενο συγχρόνως όπως καταβάλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον νόμιμα
και εμπρόθεσμα τα ποσά :
1. Κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό
522.674,52€ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από 19-5-2011, πλέον τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερούμενων
τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο κατά την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2
εδ.3 του ν. 2601/1198 μέχρις πλήρους
εξοφλήσεως.
2. Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 10.500,00€.
3. Για δαπάνες λήψης του Α’ απογράφου και το αντίγραφο αυτού το ποσό
των 4,00€
4. Για σύνταξη της παρούσας επιταγής
το ποσό των € 20,00
5. Για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 50,00€.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 10.838Δ’/15-09-2021
έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη,
κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την

επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’,
που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ.
Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται
νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τον Φώτιο Σταυρόπουλο του
Γεωργίου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 33, με
ΑΦΜ 037591104 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της
υπ΄ αριθ. 19/2015 Διαταγής Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάζει τους καθών
η αίτηση ως ευθυνομένους αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην
αιτούσα συνολικά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (85.644,43 ευρώ), με το νόμιμο
τόκο από την επομένη της ημερομηνίας
επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και
έως την ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 1.489,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής
αυτής. Υπενθυμίζεται στους καθών κατά
των οποίων στρέφεται η αίτηση, ότι έχουν
το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά
της διαταγής αυτής μέσα σε δεκαπέντε
(15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση
της διαταγής. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πύργο στις 18-02-2015. Στο
τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει
η από 09.07.2021 έγγραφη παραγγελία
προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ
από τον πληρεξούσια Δικηγόρο, με την
οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να καταβάλει
εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1/
Για επιδικασθέν κεφάλαιο 85.644,43 ευρώ, 2/ Για τόκους επί του επιδικασθέντος
κεφαλαίου από την 25-02-2015 (επομένη
της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής
πληρωμής) και μέχρι σήμερα 50.486,07
ευρώ, 3/ Για επιδικασθείσα δικαστική
δαπάνη 1.489,00 ευρώ, 4/ Για τόκους
επί της δικαστικής δαπάνης από την 2502-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της
19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι
σήμερα 688,42 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της
παρούσας 100,00 ευρώ, 6/ Για το παρόν
αντίγραφο 2,00 ευρώ, 7/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ και συνολικά το ποσό
των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (138.453,32 ευρώ) και όλα
αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επομένη
της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής
και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους,
διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και
8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής
προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 15.09.2021
Ο Δικ. Επιμελητής
Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΑΩ46ΨΧΕΔ-ΨΜΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ)
Τμήμα: ΤΚΩΣΠ
Ταχ. Δ/νση: Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα
Πληροφορίες: Ιωάννης Αντύπας
 Τηλ. ΟΣΕ: 630 – 1229
 Τηλ. OTE: 210-5297229
 FAX:
210-5225770
E-mail:
i.andipas@osenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό
με αρ. Διακ. 20013, για την προμήθεια Σκύρων Γραμμής,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #421.600,00# ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 27-9-2021 ώρα 10.00
π.μ. έως 8-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ. Για τα πλήρη τεύχη
του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΣΕ (www.ose.gr).
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΠΕΦ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: ΨΕΑΙΟΚ6Θ-Χ04
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κορυδαλλός, 15/09 /2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 559
Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΩ 1/2021
Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
μερικής απασχόλησης
σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)
όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
• Του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αρίθμ. 163/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού περί
ορισμό προέδρου στο Ν.Π. Δήμου Κορυδαλλού.
• της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
με το άρθρο 1, παρ 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ΄ του ν. 2190/94 « οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους» καθώς και
αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση
• της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.
• Του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 « Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α’ )
• του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
• Του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του Ν. 44325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015
Και το υπ’ αριθμ. πρωτ :
• Αριθμ.Πρωτ.:14626/26-2-2021 ΑΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0 Έγγραφο Υπουργείου
Εσωτερικών με το οποίο ζητείται ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021.
• Το με αρίθμ.πρωτ.:25241/3-3-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021.
• Αριθμ.Πρωτ.:54131/11-5-2021 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός
Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» με αντίτιμο .
• 10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό την
μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2017) για το έτος 2021.
• 29/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού (66) εξήντα έξι ατόμων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
• Τη με αρ. πρωτ. : 65328/8-9-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
6Η3Β46ΜΤΛ6-ΠΩΦ), για την έγκριση πρόσληψης για τη λειτουργία των προγραμμάτων του Ο.Α.Π.
• ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ σύμφωνα με το
οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που
εξαιρείται των ρυθμίσεων ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
• 128/12-3-2021 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης
πίστωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προσλάβει για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών
τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2021-2022 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (με ωριαία
αποζημίωση) χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για τις εξής ειδικότητες:
• Τριάντα εννέα (39) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 2021
4
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ
ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩ6
ΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩ7
ΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩ4
ΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩ1
ΜΑ ΒΙΟΛΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή
2
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ
1
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ
2
ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2
1
2
1
1
1
2
1

Ότι προτίθεται να προσλάβει για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών
τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2021-2022 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης ( με ωριαία
αποζημίωση) χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για τις εξής ειδικότητες:
• Είκοσι επτά (27) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΙΣΟΤΙΜΗΣΣΧΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕΙ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΗΣΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΑΛAIΩΣΗΣΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (COMICS-ANIMATION) ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΑΝΩΤΑ1
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ
1
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΓΟΥΡΑΣ «ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ»
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΉΙΔΙ1
ΩΤΙΚΟΥΙΕΚ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ
2
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΦΑΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.Ή ΙΣΟΤΙΜΟ
1
ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ
2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΑ.Ε.Ι.ΜΕΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Ειδικά τυπικά προσόντα:
• Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την
πρόσληψη.
• Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην διδασκαλία της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου, για την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση
η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).
• Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον χώρο.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18-65 ετών
• Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η
υποχρέωση στράτευσης.
• Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β)
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το
νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.
• Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν
υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα
προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.)
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις,
σεμινάρια, κ,λπ) για την ειδικότητα που απαιτείται
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
7. Βεβαίωση ημερών ασφάλιση από το μητρώο του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία
που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για
τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόμιμα, γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, δ) σε περίπτωση ανεργίας , το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική
βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ε) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους
12 μήνες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α.
9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση
εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε
επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτική παρουσία.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης σύμφωνα με τον κατώτερο πίνακα. Υποβολή αίτησης πέραν του ενός κωδικού σημαίνει
αυτόματα αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα
τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού
(Σολωμού 2-4-18121 Κορυδαλλός) κατά τις ώρες 10.00-13.30.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας
μας , εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. 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.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς,
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα
για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 2104944364-5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00.
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ
18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΠ και του
Δήμου Κορυδαλλού καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν. Αττικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Προς Δημάρχους: Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί εκτός από την εφημερίδας μας και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ενημερώστε μας.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΗΠΑ: Δικαστήριο
μπλόκαρε
προσωρινά
τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό
υγειονομικών

Δικαστήριο στις ΗΠΑ μπλόκαρε προσωρινά τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των υγειονομικών
για τον κορωνοϊό, διότι η εντολή που είχε δώσει η Πολιτεία
δεν προβλέπει εξαιρέσεις για
θρησκευτικούς λόγους.
Ο δικαστής Ντέιβιτ Χερντ στη
Ν. Υόρκη ανέφερε στη γραπτή
απόφασή του ότι απαγορεύει
την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού που
επρόκειτο να ξεκινήσει στις 27
Σεπτεμβρίου.
Εναντίον της Πολιτείας είχαν
προσφύγει 15 γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι υγειονομικοί,
με το σκεπτικό ότι η εντολή
παραβιάζει τα συνταγματικά
δικαιώματά τους κατά πολλούς τρόπους. Οι ενάγοντες
δηλώνουν όλοι χριστιανοί
που αντιτίθενται στα εμβόλια,
επειδή κατά την ανάπτυξή τους
χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα
εμβρύων από αμβλώσεις.
Ο Χερντ έδωσε διορία στην
Πολιτεία μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, ώστε να απαντήσει
στους ενάγοντες και όρισε την
επόμενη ακροαματική διαδικασία για τις 28 Σεπτεμβρίου.
Την εντολή είχε εκδώσει τον
περασμένο μήνα ο πρώην
κυβερνήτης Άντριου Κουόμο,
αναφέροντας ότι περίπου το
75% των 450.000 εργαζομένων στα νοσοκομεία έχει
εμβολιαστεί πλήρως.

ΔΕΔΔΗΕ:

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου
οι προσφορές για τον mega
διαγωνισμό με τις 37 εργολαβίες

Τ

η δεύτερη κατά σειρά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
στον mega διαγωνισμό ΔΔ 214 αποφάσισε η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, ενώ
οι προσφορές θα έπρεπε να υποβληθούν μέχρι χθες, 15 Σεπτεμβρίου, δόθηκε παράταση
μίας ακόμη εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.
Όπως τονίζεται στο σχετικό «Συμπλήρωμα Νο 2» η παράταση δόθηκε «λόγω αντίστοιχων αιτημάτων οικονομικών
φορέων, τροποποιώντας την παράγραφο 5 του Άρθρου 7 της
Διακήρυξης ΔΔ-214, ως ακολούθως: «Η προσφορά μπορεί
να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 15:00
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς).
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σ.Η.Δ. (Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών)». Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία του ΔΔ 214 ήταν για τις 25
Αυγούστου, αλλά στη συνέχεια η καταληκτική ημερομηνία
μετατέθηκε για τις 15 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, αναρτήθηκε και «Συμπλήρωμα Νο 3», προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα σχετικά με την αναγραφόμενη
ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής,
για όσους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, προχώρησαν στην έκδοση αυτών, πριν την ανακοίνωση της παράτασης
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Στο
πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι «τυχόν εκδοθείσες μέχρι την
15.09.2021 εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, με ημερομηνία
λήξης την 16.04.2023, αντί του τυπικά ορθού 23.04.2023,
λόγω της έκτακτης αλλά σύντομης αναβολής διεξαγωγής
του διαγωνισμού μας, δεν γίνονται αποδεκτές ως ορθές από
τον ΔΕΔΔΗΕ, και πρέπει να αποδεικνύεται η ισχύς τους
έως την 23.04.2023».
Ο προϋπολογισμός και οι εργολαβίες
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό που έχει διοργανώσει μέχρι τώρα ο ΔΕΔΔΗΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 1,6
δισ. ευρώ, που μαζί με την προαίρεση (50%) φτάνει δυνητικά
τα 2,4 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι 48 μήνες, αλλά
δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση έτους για κάθε μία από τις
εργολαβίες. Επίσης, προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του
ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ή σχετικές, αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των
συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του
κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας
συνολικά έως 800.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Ο ΔΔ-214 αφορά 37 εργολαβίες για τον εκσυγχρονισμό και
την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων σε όλη τη χώρα
και ειδικότερα:
-Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές
περιοχές
-Αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση
της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος
-Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης και εναέριων
υποσταθμών
-Αντικατάσταση των αναλογικών μετρητών ηλεκτρικής
ενέργειας Χαμηλής Τάσης με smart meters («έξυπνους
μετρητές»)
-Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή
βελτίωση Παροχών Χαμηλής και Μέσης Τάσης και αποκοπών – επαναφορών
-Κλάδεμα ή κοπή δέντρων και αποψίλωση, καθώς και η
επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων κ.ά.
Με το Συμπλήρωμα Νο 1 υπήρξαν αλλαγές στη Διακήρυξη
του διαγωνισμού με διαφοροποιήσεις στους προϋπολογισμούς των εναέριων και υπόγειων έργων. Έτσι, στο γενικό
σύνολο ο προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων (χωρίς
την προαίρεση) διαμορφώνεται σε 1.089.000 εκατ. ευρώ
(από 1.089.300 εκατ.) και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων
σε 511 εκατ. ευρώ (από 510,7 εκατ.).
Σημαντικότερες είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ εναέριων και
υπόγειων έργων, που εντοπίζονται σε ορισμένες διοικητικές
περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ.
Έτσι, στο σύνολο έχουμε πλέον προϋπολογισμό 1.215.292
εκατ. ευρώ για εναέρια έργα (έναντι 1.112.400 εκατ.) και
384,7 εκατ. ευρώ για υπόγεια έργα (έναντι 487,6 εκατ. ευρώ).
Οι αλλαγές εντοπίζονται στις περιφερειακές διευθύνσεις
Αττικής και Μακεδονίας-Θράκης.

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

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ePharmacy Summit:
Στην Ελλάδα
το μεγαλύτερο
Παγκόσμιο Συνέδριο
για τα Ηλεκτρονικά
Φαρμακεία
Μετά το επιτυχημένο περσινό παγκόσμιο
Συνέδριο του κλάδου Ηλεκτρονικών Φαρμακείων, επιστρέφει ξανά στη χώρα μας το
ePharmacy Summit 2021 σε ένα virtual περιβάλλον κυκλαδίτικου νησιού.
Το συνέδριο, με ηλεκτρονική διεύθυνση
epharmacysummit.com, διοργανώνεται από
την Convert Group διαδικτυακά στις 22, 23
και 24 Σεπτεμβρίου, και έχει ήδη προσελκύσει
την συμμετοχή άνω των 1000 επαγγελματιών
Υγείας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου από 65
χώρες.
Ο κλάδος των ηλεκτρονικών φαρμακείων θεωρείται ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος από όλους
τους κλάδους του παγκόσμιου ηλεκτρονικού
εμπορίου, κυρίως λόγω της καθιέρωσης σε
πολλές χώρες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και λόγω της αλλαγής των
αγοραστικών συνηθειών ως αποτέλεσμα της
πανδημίας.
Το συνέδριο τοποθετεί την χώρα μας στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτού του κλάδου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών ερευνών, οι
online αγορές από ηλ. φαρμακεία το 2026
αναμένεται να ξεπεράσουν σε αξία τα 177 δισεκατομμύρια δολάρια, σε συνταγογραφούμενα,
μη-συνταγογραφούμενα φάρμακα, παραφάρμακα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
To ePharmacy Summit θα φιλοξενήσει κορυφαίους ομιλητές από 20 χώρες και θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη
μετάφραση από επαγγελματίες μεταφραστές
σε Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ιταλικά.
Το φετινό θέμα της εκδήλωσης είναι οι ελληνικές Κυκλάδες, με τους σύνεδρους να μεταφέρονται εικονικά στα σοκάκια της Μυκόνου
και της Σαντορίνης. Μάλιστα, για πρώτη φορά
σε παγκόσμιο συνέδριο, θα χρησιμοποιηθεί
η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας
Facebook Horizon Workrooms, με χρήση των
συσκευών Oculus Quest 2 που ανακοινώθηκε
μόλις στα τέλη Αυγούστου από το Facebook.
Θα φιλοξενηθούν, ακόμα, εικονικά διαφημιστικά περίπτερα μεγάλων παγκόσμιων
οργανισμών, θα υποστηρίζονται καινοτόμες
πρακτικές παιχνιδοποίησης, μαθήματα yoga,
ελληνικές συνταγές και φυσικά, από προηγμένοι τρόποι ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ
των συνέδρων.

