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«Πρωτιά»
στην ενεργειακή ακρίβεια
Τον… μάλλον ανεπιθύμητο τίτλο
της χώρας με την ακριβότερη
χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού
ρεύματος στην Ευρώπη έχει
σήμερα η Ελλάδα, καθώς η μέση
τιμή προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 253
ευρώ/MWh (από 233 ευρώ χθες), με τη μέγιστη
τιμή στα 344 ευρώ/MWh, ενώ στη Γερμανία και
στις γειτονικές της χώρες οι έντονοι άνεμοι
οδήγησαν σε άνοδο της αιολικής παραγωγής
και αποκλιμάκωση των τιμών. Η μέση χονδρεμπορική τιμή για τον Οκτώβριο μέχρι στιγμής
στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 196 ευρώ/
MWh. Το σταθερά υψηλό ποσοστό που
καταλαμβάνει το φυσικό αέριο στο μίγμα της
ηλεκτροπαραγωγής -που κυμαίνεται το
τελευταίο διάστημα στα επίπεδα του 45%-50%αποτελεί το βασικό αίτιο για τις επίμονα
υψηλές πτήσεις των χονδρεμπορικών τιμών του
ρεύματος, καθώς το ράλι των τιμών του
φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσμα να
αυξάνονται οι προσφορές των μονάδων
φυσικού αερίου που διαμορφώνουν τη μέση
χονδρεμπορική τιμή.

Κ. Χατζηδάκης: Πέντε νέα
κοινωνικά μέτρα κατά
της δημογραφικής κρίσης
Τα πέντε νέα μέτρα κοινωνικού
περιεχομένου που προωθεί
άμεσα το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για
να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης,
μιλώντας στο συνέδριο του Economist για τις
δημογραφικές προκλήσεις και τις πολιτικές για
την ισότητα των δύο φύλων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε:
1. Στην προώθηση εναλλακτικών μορφών
φύλαξης παιδιών μέσα από το νέο πρόγραμμα
«νταντάδες της γειτονιάς».
2. Στη δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας
σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις.
3. Στη χρηματοδότηση της δημιουργίας
50.000 νέων θέσεων για βρέφη και νήπια σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς.
4. Στη στήριξη -επίσης μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης- με στοχευμένα προγράμματα
απασχόλησης σε μητέρες που μένουν εκτός
αγοράς εργασίας.
5. Και τέλος, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης,
«μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για
τη νέα γενιά και τη σχετική παρέμβαση για
τις επικουρικές συντάξεις των νέων από εδώ
και στο εξής, βάζουμε φρένο στην υπερβολική έκθεση του συστήματος στο δημογραφικό
κίνδυνο.

Πιερρακάκης

Eurostat

ΟΟΣΑ

«Η ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα είναι
τέσσερα πράγματα: Κράτος, τηλεπικοινωνίες,
ψηφιακή οικονομία και ψηφιακές δεξιότητες.
Στα δύο τελευταία υπάρχει μεγάλο πεδίο επικοινωνίας με το ΕΒΕΑ, που είναι καταλύτης
επιχειρηματικότητας».

Με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού
αποκλεισμού βρίσκεται αντιμέτωπο το 27,5%
των Ελλήνων, έναντι ποσοστού 21,9% που είναι
ο μέσος όρος στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία
της Eurostat για το 2020, που δόθηκαν στη
δημοσιότητα.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Στην 29η θέση ανάμεσα στις 37 χώρες του
ΟΟΣΑ παρέμεινε η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύει το ΚΕΦίΜ στη χώρα
μας σε συνεργασία με το TaxFoundation. Η
κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με πέρυσι
παρέμεινε αμετάβλητη.
σελ. 8
➞

Μητσοτάκης σε Αλ-Σίσι:

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί
να γίνει διάλογος και επαναπροσέγγιση
Ελλάδας - Τουρκίας

Σ

υνάντηση με τον πρόεδρο της
Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου, Abdel Fattah ElSisi είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου,
στο περιθώριο της 9ης Τριμερής
Συνόδου Ελλάδος - Κύπρου - Αιγύπτου.
Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών
επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο
των διμερών σχέσεων, ενώ έμφαση
δόθηκε στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Συζητήθηκαν,
επίσης, οι εξελίξεις στην Μεσόγειο
και την ευρύτερη περιοχή, οι οποίες επιβάλλουν την ανάπτυξη της
στρατηγικής σχέσης ΕΕ - Αιγύπτου.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε
τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τις
πρόσφατες προκλητικές κινήσεις
της Τουρκίας τονίζοντας τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της στην
ευρύτερη περιοχή. Επανέλαβε την
ετοιμότητα για διάλογο και επαναπροσέγγιση υπό την προϋπόθεση
του σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας
μας και της αποχής από προκλητικές
ενέργειες.
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι
για τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της Ελλάδος στο διπλωματικό
πεδίο με τις αμυντικές συμφωνίες
με την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πο-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι.

λιτείες. Οι συμφωνίες αυτές, όπως
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον
Αιγύπτιο πρόεδρο, επιβεβαιώνουν
και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ανοίγουν νέες προοπτικές
στενότερης συνεργασίας με χώρες
που έχουν τις ίδιες προτεραιότητες
για την Ανατολική Μεσόγειο, όπως
η φίλη Αίγυπτος. Συζητήθηκαν,

επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις στο
Κυπριακό και στον Λίβανο, μια χώρα
με την οποία Ελλάδα, Κύπρος και
Αίγυπτος διατηρούν άριστες σχέσεις
και προς την οποία παρέχουν σταθερή υποστήριξη αλλά και οι εξελίξεις
στη Λιβύη και οι προοπτικές για τη
χώρα μετά τις εκλογές.
Στη διευρυμένη συνάντηση από
ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δέν-

διας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
την Οικονομική Διπλωματία και την
Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, η διευθύντρια του διπλωματικού
γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος
και η αναπληρώτρια κυβερνητική
εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Εκκρεμείς συντάξεις

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Προθεσμία έως το τέλος του χρόνου έδωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ
στους υπαλλήλους που εμφανίζουν
χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά
στο στόχο έκδοσης των εκκρεμών
συντάξεων. Αν δεν ανεβάσουν τη
βαθμολογία τους, τους προειδοποίησε ότι θα εξαιρεθούν από τα
κλιμάκια απονομής των συντάξεων
και θα «τιμωρηθούν» με δυσμενή
μετάθεση.
Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί
ηλεκτρονικά δείχνουν ότι ένας
στους δύο υπαλλήλους παίρνουν
βαθμό κάτω από τη βάση.
Ειδικότερα από τους 600 εισηγητές
των κλιμακίων:
το 25% δηλαδή οι 150 βγάζουν
μόλις 2 συντάξεις το μήνα
το 25%, δηλαδή 150 υπάλληλοι βγάζουν μόλις 8 συντάξεις το μήνα
το 25%, δηλαδή 150 υπάλληλοι,
βγάζουν 19 συντάξεις το μήνα
το 25%, δηλαδή 150 υπάλληλοι,
βγάζουν 45 συντάξεις το μήνα
Με τις πρώτες δυο κατηγορίες
υπαλλήλων υπάρχει ζήτημα, καθώς
πρέπει να προσεγγίσουν τουλάχιστον τον μέσο όρο των 20-25
συντάξεων το μήνα.
Παράλληλα το Νοέμβριο οι «αριστούχοι» του ΕΦΚΑ αναμένεται να
λάβουν με πολύμηνη καθυστέρηση
το μπόνους που έχει θεσπιστεί για
τoυς υπαλλήλους που εκδίδουν
υψηλό αριθμό συντάξεων.
Τις επόμενες ημέρες ο υπουργός
εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα
παρουσιάσει στο λεγόμενο πράσινο
κτήριο της Λεωφόρου Κηφισίας τον
«πύργο ελέγχου» (control Tower)
ένα ψηφιακό εργαλείο για την
παρακολούθηση της πορείας των
αιτήσεων από την υποβολή τους
έως και την έκδοση της οριστικής
απόφασης.
Μέσω του πύργου ελέγχου η διοίκηση θα μπορεί να παρακολουθεί
με στοιχεία και ανά υπάλληλο σε
πραγματικό χρόνο τη διεκπεραίωση
κάθε υπόθεσης.
Το νέο ψηφιακό σύστημα επιτρέπει
στη διοίκηση του ΕΦΚΑ να έχει
άμεση πληροφόρηση, 24 ώρες το
24ωρο και σε πραγματικό χρόνο για
όλα τα δεδομένα που αφορούν το
πλήθος των εκκρεμών συντάξεων
συνολικά και ανά τ. Ταμείο, ανά
κατηγορία αιτήσεων (γήρατος,
αναπηρίας κ.λπ.), ανά Περιφέρεια
και ανά τ. Ταμείο.
Την ίδια ώρα ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει τη σημαντική αποκλιμάκωση σε ποσοστό άνω του 85% των
εκκρεμών συντάξεων που καταγράφεταιστο τ. ΤΣΑΥ, στο τ. ΤΑΝ και σε
αρκετό βαθμό στο τ. ΤΣΜΕΔΕ.
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Πιερρακάκης:

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα
σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα

«Η

ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα είναι τέσσερα πράγματα: Κράτος, τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή οικονομία και ψηφιακές δεξιότητες. Στα δύο τελευταία υπάρχει μεγάλο πεδίο επικοινωνίας με το ΕΒΕΑ, που είναι καταλύτης
επιχειρηματικότητας». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Σύμφωνα με ανακοίριξη του επιχειρείν,
πρωτοπόρησε με τη
νωση του Επιμελητηρίου, ο κ. Πιερρακάκης
σύσταση της Υπηρευπογράμμισε, επίσης,
σίας μίας Στάσης του
τη σημασία του ΤαΓΕΜΗ. Ανέτρεψε,
μείου Ανάκαμψης
έτσι, ένα καθεστώς
και Ανθεκτικότητας,
γραφειοκρατίας και
σημειώνοντας ότι «το
χρονοβόρων διαδικαΤαμείο Ανάκαμψης είσιών και κατασκεύασε
ναι ένα σχέδιο Μάρσαλ
μία ζωτικής σημασίγια την Ελλάδα. Είναι
ας παράκαμψη προς
μία τεράστια ευκαιόφελος των επίδοξων
ρία να αξιοποιήσουμε
επιχειρηματιών», επετα κεφάλαια με έναν
σήμανε, μεταξύ άλτρόπο που θα αλλάξει
λων, ο κ. Μπρατάκος,
το παραγωγικό μας
ενώ αναφέρθηκε και
μοντέλο. Όταν υλοστα επόμενα βήματα
ποιηθεί το σύνολο του
του ψηφιακού μετασχεδίου, η Ελλάδα θα
σχηματισμού. «Πιο
βρίσκεται σε ένα άλλο Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.
σημαντική κρίνεται η
σημείο από αυτό που
συνέχισή τους προς το
γνωρίζουμε τώρα».
ψηφιακό. Και για το ΕΒΕΑ, το αύριο απαιτεί τη διεύρυνση
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, των υπηρεσιών μας που προσφέρεται ψηφιακά.
Την αναβάθμιση των εσωτερικών μας συστημάτων και
Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε τη σημασία προσαρμογής στη
νέα ψηφιακή εποχή, αλλά και τις δράσεις που έχει ήδη λειτουργιών. Την ανάπτυξη νέων εργαλείων για τα μέλη
αναλάβει το Επιμελητήριο.
μας. Και δράσεις υποστήριξης και επιμόρφωσής τους, κα«Το ΕΒΕΑ υπήρξε ένας εκ των οδηγών σε αυτήν την τάρτισης και επανακατάρτισης (reskilling & upskilling)»,
προσπάθεια. Με γνώμονα τη διευκόλυνση και τη στή- υπογράμμισε.

Δήμος Αθηναίων: Έργα
4,5 εκατ. € σε σχολεία
για εύκολη πρόσβαση
μαθητών με αναπηρία

Ένα σχολείο με ανοιχτές τις πόρτες του για
όλα τα παιδιά. Το σχέδιο του δήμου Αθηναίων
να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
που θα επιτρέψουν στους μαθητές και τις
μαθήτριες με αναπηρίες να έχουν εύκολη
πρόσβαση στους σχολικούς χώρους, βρίσκεται όπως αναφέρει, σε πλήρη εφαρμογή.
Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, συνολικά 257 σχολικές μονάδες και στα επτά
δημοτικά διαμερίσματα της πόλης θα αποκτήσουν ράμπες και WC, κατάλληλα για
ΑμΕΑ. Το έργο αναβάθμισης των σχολικών
μονάδων έχει ως στόχο να κάνει καλύτερη την
καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρίες
μέσα στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σε σχολικά συγκροτήματα που, βάσει μελέτης, δεν είναι
δυνατή η τοποθέτηση ειδικών ραμπών, θα
κατασκευαστούν συνολικά 131 ηλεκτροκίνητα
αναβατόρια, ανελκυστήρες και φορητές κινητές ράμπες, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ανεμπόδιστη πρόσβαση στο σύνολο των
χώρων του σχολείου.
Η αρχή έγινε από το 2ο Ειδικό Δημοτικό
και 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αθηνών επί της
οδού Αριστάρχου, καθώς και από το 113ο
Νηπιαγωγείο της Αθήνας στην οδό Ταϋγέτου, όπου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου
παρέδωσαν προς χρήση τις αναβαθμισμένες
σχολικές μονάδες. Μέσα στο επόμενο δίμηνο,
σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 15 ακόμη
σχολεία του δήμου Αθηναίων.
Το έργο, προϋπολογισμού ύψους 4,5 εκατ.
ευρώ, που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο
με χρονικό ορίζοντα 18 μηνών, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος»
του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από
ιδίους πόρους.

Στη Λεττονία το πρώτο
ευρωπαϊκό lockdown του Χειμώνα

Υπεγράφη στην Αρχαία Ολυμπία η διακήρυξη
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Η κυβέρνηση της Λεττονίας ανακοίνωσε την επιβολή lockdown από τις 21
Οκτωβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει τη μεγάλη
άνοδο των κρουσμάτων.
«Η Λεττονία είναι πρώτη στον κόσμο στην αύξηση των κρουσμάτων» δήλωσε
ο υπουργός Υγείας Ντάνιελς Πάβλουτς σε δημοσιογράφους μετά από έκτακτη
κυβερνητική σύσκεψη.
Όπως μεταδίδει το Reuters, θα κλείσουν τα εστιατόρια, τα σχολεία και τα μαγαζιά.
«Το σύστημα υγείας μας βρίσκεται σε κίνδυνο» τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας
Κρισγιάνις Κάρνις, κατηγορώντας το χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης
για την άνοδο των νοσηλειών.
Η Λεττονία είναι μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαμηλότερα
ποσοστά εμβολιασμού.

Την παραμονή της Tελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες «Πεκίνο 2022», οι δήμαρχοι της Αρχαίας Ολυμπίας
Γιώργος Γεωργιόπουλος, της ΄Ηλιδας Γιάννης Λυμπέρης και της Σπάρτης
Πέτρος Δούκας, συγκεντρώθηκαν στην Ολυμπία για να υπογράψουν τη διακήρυξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το
ρόλο των Ολυμπιακών Αγώνων ως σύμβολο ειρήνης και ενότητας.
Τη δήλωση συνυπέγραψαν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
Τόμας Μπαχ και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο πρόεδρος
της ΕΟΕ και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, ο πρώην πρωθυπουργός και
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Έκτακτο σχέδιο
για την επάρκεια
ρεύματος:
Σε ετοιμότητα για
τον χειμώνα όλες οι
μονάδες λιγνίτη και
φυσικού αερίου
Έκτακτο σχέδιο με γενική επιστράτευση όλων των θερμικών μονάδων,
φυσικού αερίου και λιγνίτη, έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),
προκειμένου να εξασφαλίσει την
επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος σε
συνθήκες αυξημένης ζήτησης, σε
περίπτωση κακοκαιρίας, εν μέσω της
ενεργειακής κρίσης.
Ο ΑΔΜΗΕ ζητάει το κρίσιμο τρίμηνο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου
να είναι διαθέσιμο το σύνολο των
θερμικών μονάδων και να έχουν τις
απαραίτητες ποσότητες καυσίμου,
ώστε να μπορούν να δουλέψουν στο
«φουλ» προκειμένου να μπορούν
να καλύψουν την υψηλή ζήτηση
που μπορεί να προκαλέσει πιθανή
κακοκαιρία.
Παράλληλα σε μονάδες φυσικού
αερίου που μπορούν να δουλέψουν
και με εναλλακτικό καύσιμο (οι
μονάδες της ΔΕΗ, της Elpedison
και οι μικρές της Ήρων) καλούνται
να γεμίσουν τις δεξηαμενές τους με
πετρέλαιο, ώστε αν υπάρχει έλλειμμα φυσικού αερίου να διασφαλιστεί
συνολική ισχύς 1.790 MW.
Εκσκαφείς, ταινιόδρομοι και άλλα
μηχανήματα της ΔΕΗ, που έχουν παροπλιστεί εδώ και μήνες στο πλαίσιο
του προγράμματος απολιγνιτοποίησης, επισκευάστηκαν άρδην και
έβαλαν μπροστά για την επαναλειτουργία των τριών ορυχείων Νοτίου
Πεδίου του λιγνιτικού κέντρου
Πτολεμαΐδας.
Ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος κλήθηκε από
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να
καταθέσει επικαιροποιημένη μελέτη
επάρκειας του συστήματος το
κρίσιμο διάστημα του χειμώνα, διαπιστώνει ότι σε κανονικές συνθήκες
δεν υπάρχει κίνδυνος. Ωστόσο, σε
περίπτωση υψηλής ζήτησης λόγω κακοκαιρίας, το σύστημα είναι οριακό.
Τα υδάτινα αποθέματα στους
ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών
μονάδων της ΔΕΗ βρίσκονται στα
χαμηλότερα επίπεδα δεκαετίας Ο
«Μπάλλος» έβαλε μία ποσότητα
νερού στους ταμιευτήρες, αλλά όχι
τέτοια που να αλλάζει την εικόνα.
Το σύστημα δεν μπορεί να στηριχτεί
στις εισαγωγές, ενώ σε περίπτωση
έντονης κακοκαιρίας η συνεισφορά
των ΑΠΕ θα είναι περιορισμένη.
«Είμαστε οριακά για την αντιμετώπιση υψηλής αιχμής, που δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε. Γι' αυτό
θα πρέπει να είναι όλες οι θερμικές
μονάδες διαθέσιμες, όχι μόνο από
θέμα συντήρησης, αλλά και από
πλευράς καυσίμου», τόνισαν από τον
ΑΔΜΗΕ

Eurostat:

Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της
φτώχειας το 27,5% των Ελλήνων
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ε τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται αντιμέτωπο το
27,5% των Ελλήνων, έναντι ποσοστού 21,9% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ, σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat για το 2020, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση της ΕΕ
(27,5%), σε ό,τι αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχει τον κίνδυνο της φτώχειας, μετά τη Ρουμανία (35,8%)
και τη Βουλγαρία (33,6%). Ακολουθούν η Ισπανία με ποσοστό (27%), η Λιθουανία (24,5%) και η Εσθονία (22,8%) και η
Γερμανία (22,5%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (11,5%),
στη Σλοβακία (13,8%), στη Σλοβενία (14,3%), στην Ολλανδία
(15,8%) και στη Φιλανδία (15,9%).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, κοντά στο όριο της
φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται το 31,5%
του ανήλικου πληθυσμού (κάτω των 18 ετών), έναντι ποσοστού
24,2% στην ΕΕ. Οι άνω των 65 ετών στην Ελλάδα βρίσκονται
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας σε ποσοστό 19,3%,
έναντι 20,4% στην ΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Eurostat, τον κίνδυνο της φτώχειας
ή του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζει το 29,7% των
νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα (έναντι 22,3% στην ΕΕ) και
το 25,7% των νοικοκυριών χωρίς παιδιά (έναντι 21,6% στην ΕΕ).
Συνολικά στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 28,8% των
γυναικών και το 26,1% των ανδρών, έναντι 22,9% και 20,9%
,αντιστοίχως στην ΕΕ.
Τέλος, οι άνεργοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε ποσοστό
67,5%, ενώ οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 16,1%. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στην ΕΕ είναι 66,2% και 11,8%.
Η Eurostat δημοσιοποίησε τα εν λόγω στοιχεία, με αφορμή
τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, τη 17η
Οκτωβρίου.

Εάν ρυθμίσουμε την αρτηριακή
μας πίεση, όχι μόνο θα περιορίσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακών νοσημάτων,
αλλά και θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τη νεότητα του εγκεφάλου μας σύμφωνα με νεότερη
μελέτη του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας (ANU). Μάλιστα, όσο καλύτερη αρτηριακή
πίεση έχουμε, τόσο βοηθάμε τον
εγκέφαλο να παραμείνει εώς και
τουλάχιστον έξι μήνες νεότερος
από την πραγματική μας ηλικία!
Αντίθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύτηκαν στο Frontiers in Aging
Neuroscience, οι συμμετέχοντες
με υπέρταση όχι μόνο είχαν λιγότερα εγκεφαλικά κύτταρα,
αλλά και πιο γηρασμένα, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο
εγκεφαλικού επεισοδίου, άνοιας
και καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με
αυξημένη αρτηριακή πίεση, αλλά
εντός των φυσιολογικών ορίων,
είχαν επίσης εγκεφάλους μεγαλύτερης ηλικίας και κινδύνευαν
από διάφορα προβλήματα υγείας.
Τα στοιχεία της νέας μελέτης
έπονται των ανησυχητικών στοιχείων μιας άλλης μεγάλης και διεθνούς μελέτης, που διαπίστωσε
ότι ο αριθμός των ατόμων άνω
των 30 με υψηλή αρτηριακή πίεση διπλασιάστηκαν παγκοσμίως.
Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση ορίζεται από τιμές κάτω από
120/80, ενώ η βέλτιστη και υγιέστερη αρτηριακή πίεση είναι πιο
κοντά στα 110/70.
Τα δεδομένα από τις σαρώσεις
του εγκεφάλου και της αρτηριακής πίεσης χρησιμοποιήθηκαν
για να προσδιοριστεί η ηλικία του
εγκεφάλου ενός ατόμου, το οποίο
αποτελεί ένα μέτρο για την υγεία
του εγκεφάλου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μήνυμα Μπορέλ:
Απαράδεκτες
οι παρενοχλήσεις
στις ΑΟΖ
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα
εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ,
δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ θα ετοιμάσει ένα
«έγγραφο επιλογών», ως απάντηση στη μη
αντιστροφή της συμπεριφοράς της Άγκυρας στα Βαρώσια. Στη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε, λίγο μετά τη λήξη του
Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ
στο Λουξεμβούργο, ο Ζοζέπ Mπορέλ ανέφερε ότι τον περασμένο Ιούλιο, η ΕΕ είχε
ανακοινώσει πως αν η Τουρκία συνέχιζε τις
προκλητικές ενέργειες, τότε το Συμβούλιο
θα ζητούσε από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της ΕΕ να ετοιμάσουν αυτό το «έγγραφο
επιλογών». Ο ίδιος εξήγησε, επίσης, ότι στο
έγγραφο αυτό θα αναλύεται η κατάσταση
και θα καταγράφονται οι επιλογές του Συμβουλίου για διάφορα μέτρα, ως απάντηση
στις ενέργειες της Τουρκίας. «Είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξουν αποφάσεις σε
αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε. Το έγγραφο
αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της
ΕΕ, το Νοέμβριο, εάν μέχρι τότε η Τουρκία
δεν έχει αλλάξει στάση. Επιπλέον, ο Ζοζέπ
Μπορέλ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις
παρενοχλήσεις πλοίων στις ΑΟΖ κρατώνμελών και τόνισε ότι όλα τα κράτη-μέλη
εξέφρασαν ισχυρή αλληλεγγύη για την
Ελλάδα και την Κύπρο.

Διαμαρτυρία
της Άγκυρας
σε πρεσβευτές
10 χωρών μετά
την «παρέμβαση»
για τον Καβαλά
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
κάλεσε τους πρεσβευτές δέκα χωρών,
συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ,
της Γερμανίας και της Γαλλίας, για να τους
επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας της έκκλησής τους να αποφυλακιστεί ο εκδότης και
μαικήνας Οσμάν Καβαλά, μετέδωσε σήμερα Τρίτη το τουρκικό κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων Anadolu.
Στην έκκληση την οποία προσυπέγραψαν
οι πρεσβείες αναφέρεται πως η υπόθεση
του κ. Καβαλά «ρίχνει βαριά σκιά στον σεβασμό της δημοκρατίας»· οι διπλωματικές
αποστολές που τη μοιράστηκαν προκαλώντας την οργή της τουρκικής διπλωματίες
είναι αυτές του Καναδά, της Δανίας, της
Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας,
της Φινλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας,
πέραν αυτών των ΗΠΑ, της Γερμανίας και
της Γαλλίας. Ο κ. Καβαλά, ο οποίος χαρακτηρίζει «αδιανόητες» τις κατηγορίες που
τον βαρύνουν, παραμένει στη φυλακή επί
τέσσερα χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) είχε αποφανθεί το 2019 πως
πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε
δυο πυραύλους άγνωστου
τύπου προς την κατεύθυνση
της Θάλασσας της Κορέας

Η

Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση πυραύλου άγνωστου τύπου προς την
κατεύθυνση της Θάλασσας της Κορέας, συνεχίζοντας σειρά οπλικών δοκιμών που
διεξάγει εδώ και μερικές εβδομάδες, ενημέρωσε σήμερα το νοτιοκορεατικό γενικό
επιτελείο.

Το επιτελείο δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες
για την εκτόξευση του
πυραύλου, πέραν του να
διευκρινίσει πως ήταν
βαλλιστικός. Την ίδια
ώρα ο πρωθυπουργός της
Ιαπωνίας, ο Φουμίο Κισίντα, δήλωσε ότι η Βόρεια
Κορέα προχώρησε στην
εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων. Ο κ. Κισίντα χαρακτήρισε τη σειρά
δοκιμών πυραύλων από
την Πιονγκγιάνγκ, που
άρχισε τον περασμένο
μήνα και συνεχίζεται,
«πολύ λυπηρή» εξέλιξη.
Η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τα προγράμματά
της για την ανάπτυξη
πυρηνικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και άλλων
τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, αψηφώντας τις
διεθνείς κυρώσεις.
Η εκτόξευση καταγράφηκε ενώ αξιωματούχοι των
ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας επρόκειτο
να συναντηθούν στη Σεούλ για να συζητήσουν, μεταξύ
άλλων, τις εντάσεις με το απομονωμένο κράτος που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, σημείωσε το νοτιοκορεάτικο
δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Εξάλλου, αντιπρόσωποι εκατοντάδων διεθνών εταιρειών και αξιωματικοί
των ένοπλων δυνάμεων διαφόρων χωρών βρίσκονται στη

Σεούλ για τα εγκαίνια της
Διεθνούς Έκθεσης Αεροδιαστημικής και Άμυνας
(International Aerospace
and Defence Exhibition,
ADEX), της μεγαλύτερης
του είδους που έχει οργανωθεί ποτέ στη Νότια
Κορέα.
Η δοκιμή καταγράφηκε εξάλλου ώρες αφού
ο Σουνγκ Κιμ, ο ειδικός
επιτετραμμένος των ΗΠΑ
για τη Βόρεια Κορέα, επανέλαβε την προσφορά της
Ουάσινγκτον στην Πιονγκγιάνγκ να αρχίσουν
συνομιλίες.
«Θα συνεχίσουμε στη
διπλωματική οδό (...) για
να επιτύχουμε απτές προόδους που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των ΗΠΑ και των
συμμάχων μας», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι
οι σύμμαχοι έχουν «ευθύνη να εφαρμοστούν οι αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφερόμενος
στις κυρώσεις που η Πιονγκγιάνγκ αξιώνει να αρθούν. Ο
βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν κατήγγειλε τον
ρόλο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας σκωπτικά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσινγκτον πως δεν
διακατέχεται από εχθρική ή πολεμοχαρή διάθεση έναντι
της Πιονγκγιάνγκ: «Διερωτώμαι αληθινά αν υπάρχουν
άνθρωποι ή χώρες που το πιστεύουν αυτό».

Πώς η μεταλλάξη «Δέλτα» αύξησε έως και 5 φορές
τις νοσηλείες σε παιδιά και εφήβους
Καθώς το νέο στέλεχος δέλτα έγινε το επικρατόν φέτος το καλοκαίρι οι νοσηλείες σε παιδιά και εφήβους στις
ΗΠΑ αυξήθηκαν έως και 5 φορές. Τα δεδομένα αυτά στηρίχθηκαν σε στοιχεία από 99 κομητείες σε 14 πολιτείες
όπου το ποσοστό νοσηλείας σε νέους έπεσε από τα μέσα Ιουνίου στις αρχές Ιουλίου σε 0,3 ανά 100000 παιδιά, το
χαμηλότερο για το 2021.
Όμως με την επέλαση του στελέχους δέλτα το ποσοστό αυτό ανέβηκε σε 1,4 ανά 100000 παιδιά στα μέσα Αυγούστου, σχεδόν στο μέγιστο για το έτος, που είχε φτάσει το 1,5 τον Ιανουάριο. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος
Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σχετικά δεδομένα
που δημοσιεύτηκαν στο «The JAMA Network».
Οι νοσηλείες αυξήθηκαν για όλες τις ηλικίες έως και τα 17 έτη, αλλά η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα
παιδιά κάτω των 4 ετών από 0,2 σε 2 ανά 100000. Μόλις εγκρίθηκε ο εμβολιασμός των παιδιών άνω των 12 ετών,
οι νοσηλείες σε ανεμβολίαστους εφήβους αυτής της ηλικίας ήταν στο 0,8 ανά 100000, δέκα φορές παραπάνω από
τους εμβολιασμένους ομόλογους τους. Σε όλη την πορεία της πανδημίας οι νοσηλείες ήταν υψηλότερες στα παιδιά
κάτω των 4 ετών, και στην ηλικιακή ομάδα 12 έως 17 ετών.
Με την εμφάνιση του στελέχους δέλτα το ένα τέταρτο των παιδιών που νοσηλεύτηκαν χρειάστηκαν φροντίδα μονάδα
εντατικής θεραπείας, και το ποσοστό αυτών που τελικά χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό αυξήθηκε από το 6% στο 10%.
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Ρέντσι:
Για τον Έλληνα
πρωθυπουργό
υπάρχει
μεγάλη εκτίμηση
στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες
«Για κάθε ευρώ που επενδύουμε στην
ασφάλεια, θα πρέπει να επενδύουμε ένα
ευρώ στον πολιτισμό» διακήρυξε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο
Ρέντσι, από το συνέδριο του Economist,
υπογραμμίζοντας την ευθύνη ως προς
αυτό, που, λόγω του ιστορικού παρελθόντος τους, έχουν Ιταλοί και Έλληνες.
Ο Ματέο Ρέντσι αναφέρθηκε στις
πολλές και διάφορες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη - από
τη δημογραφικό έως την ποιότητα
της δημοκρατίας. Παρέθεσε δε, σειρά
στοιχείων, αναφέροντας πως πριν από
μισό αιώνα γεννιούνταν κάθε χρόνο στη
χώρα του ένα εκατομμύρια παιδιά, ενώ
σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί
στις 400.000. Υπενθύμισε ακόμη, πως
οι τρεις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, η
Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν
τον ίδιο πληθυσμό με την Ινδονησία και
πως ο πληθυσμός και μόνο της Νιγηρίας, θα ξεπεράσει σε λίγα χρόνια αυτόν
ολόκληρης της Ευρώπης.
Όπως ωστόσο σημείωσε στη συνέχεια,
ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από το δημογραφικό είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοκρατία. «Οι
χώρες που πιστεύουν στη δημοκρατία
λιγοστεύουν χρόνο με τον χρόνο» τόνισε.
«Η Κίνα και η Ρωσία εκμεταλλεύονται
αυτή τη δυσπιστία για να αυξήσουν την
επιρροή τους» πρόσθεσε, για να επισημάνει ακόμη, ως μια άλλη πρόκληση
για τη δημοκρατία, πως «ζούμε τη δικτατορία των likes». Σε αυτό το ασταθές
περιβάλλον, είπε ακόμη, η Ευρώπη έχει
χρέος να διατηρήσει ζωντανό το όραμα
του πολιτισμού. «Θα σώσουμε τον κόσμο
εάν μπορέσουμε να διατηρήσουμε την
κληρονομιά του παρελθόντος» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας
μνημόνευσε μια σύνοδο κορυφής, το
2015, όταν στην παρατήρηση του πρωθυπουργού της Ολλανδίας πως η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο χρέος, εκείνος
του απάντησε πως αυτό είναι αλήθεια,
αλλά η Ολλανδία δεν πρέπει να ξεχνάει τι
χρωστάει στην ελληνική φιλοσοφία και
τον ελληνικό πολιτισμό. «Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ποιοι είμαστε» τόνισε.
Σε ερώτηση εάν υπάρχει κενό ηγεσίας
στην Ευρώπη, ο Ματέο Ρέντσι είπε πως
η Άνγκελα Μέρκελ ήταν η ηγέτις της
Ευρώπης τα τελευταία 16 χρόνια και
πως με την απόσυρσή της αποκτούν
ξεχωριστή σημασία οι γαλλικές εκλογές.
Πρόσθεσε ακόμη, πως για τον έλληνα
πρωθυπουργό υπάρχει πολύ μεγάλη
εκτίμηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
και πως ο πιο σημαντικός ηγέτης αυτή
τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.
Τέλος, εξαπέλυσε βολές κατά του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, για τη
βία που άσκησε ο τουρκικός στρατός
κατά των Κούρδων της Συρίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Tο «πράσινο πλάνο»
της Motor Oil
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η
διαδικασία ενεργειακής μετάβασης
της Motor Oil, με πηγές του Oμίλου
να σημειώνουν πως η ανάπτυξη
εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες:
Διύλιση, εμπορία/ λιανική καυσίμων,
ενέργεια μέσω AΠE/ φυσικό αέριο
και υδρογόνο συνθέτουν το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, με διευρυμένο επενδυτικό
-κυρίως- διεθνές αποτύπωμα.
H διύλιση είναι η σταθερά αξία
για τον Όμιλο, εισφέροντας το
μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών
μεγεθών, με ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Eυρώπης, με
βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson
Complexity Index). Mε δυναμικότητα κατεργασίας 185.000 βαρελιών
αργού ημερησίως, οι μονάδες παράγουν καθαρά καύσιμα (βενζίνες και
πετρέλαιο κίνησης), σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της EE Πολύ καιρό
πριν οι Bρυξέλλες αιφνιδιασθούν
από τις δραματικές εξελίξεις στο
«ενεργειακό μέτωπο».
Eνδεικτικό το γεγονός, πως το
σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται
στο πλαίσιο κανόνων αειφορίας
της EE έχει πιστοποιηθεί από τον
Oκτώβριο του 2016 (με το 2BSvs),
ενώ είναι η μοναδική στη χώρα
μας μονάδα παραγωγής βασικών
και τελικών λιπαντικών εγκεκριμένων από οργανισμούς, όπως το
πανίσχυρο Aμερικανικό Iνστιτούτο
Πετρελαίου (API), την Ένωση Eυρωπαίων Kατασκευαστών Aυτοκινήτων
(ACEA), τον Στρατό και το Nαυτικό
των HΠA. «Iσχυρό χαρτί» έναντι
των ευρωπαίων ανταγωνιστών το
Συγκρότημα Yδρογονοπυρόλυσης
(HydroCracket), μία πολύ μεγάλη
επένδυση, ύψους 350 εκατ.
Δεύτερος πυλώνας η εμπορία και
η λιανική καυσίμων, με πηγές της
Motor Oil να αναφέρονται στο
«πρατήριο του μέλλοντος», που θα
έχει μεν ως βάση την core δραστηριότητα, αλλά παράλληλα θα
διαθέτει και παρέχει ευρεία γκάμα
προϊόντων και υπηρεσιών. Προφανώς βάρος δίνεται -ήδη- στην
ηλεκτροκίνηση αλλά και στην ανάπτυξη της λιανικής. Συν τω χρόνω
δημιουργούνται συνέργειες και
συμμαχίες με έτερους επιχειρηματικούς ομίλους, με ενδεικτική μία από
τις πρόσφατες που αφορούν στην
αξιοποίηση των Smart Shops για την
εξυπηρέτηση (διανομής) της ACS
(του ομίλου Quest/Φέσσα).
Στο πλαίσιο αυτό, στα πρατήρια
του ομίλου λειτουργούν -εδώ και
καιρό- AB Mini Markets, μέχρι και
δίκτυο καθαριστηρίων. Mέσω αυτής
της διεύρυνσης δραστηριοτήτων/
υπηρεσιών στο δίκτυο «γυρίζει» ρευστότητα (που ταμιεύεται ημερήσια,
εβδομαδιαία κ.λπ.).
O τρίτος πυλώνας, που αφορά στο
energy sector, εκτιμάται πως σε εύλογο χρονικό ορίζοντα θα αποτελεί
την δεύτερη (ή τρίτη) σημαντικότερη
πηγή εσόδων (και ρευστότητας) για
τον Όμιλο.

Έρχονται και στην Ελλάδα
οι έξυπνες θυρίδες για παραλαβή
και παράδοση δεμάτων
χωρίς ανθρώπινη επαφή

Σ

τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρία ταχυμεταφορών ACS, εταιρία του Ομίλου
Quest, για την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συνολικά 205
σταθμών με «έξυπνες» θυρίδες KePol, οι οποίες και θα καλύψουν το σύνολο της
ελληνικής επικράτειας προχώρησε η Mobile Technology.
Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση,
πρόκειται για την πρώτη
εγκατάσταση «έξυπνων»
θυρίδων (smart lockers)
που θα πραγματοποιηθεί
στην Ελλάδα και θα παρέχει στους καταναλωτές τη
δυνατότητα να παραλαμβάνουν (ή και να παραδίδουν) τα δέματά τους με
τη μέθοδο Click & Collect,
δηλαδή χωρίς ανθρώπινη
επαφή, σε οποιαδήποτε
ημέρα και ώρα.
Οι «έξυπνες» θυρίδες
KePol, οι οποίες θα τοποθετηθούν αρχικά στην
Αττική και στην Θεσσαλονίκη, θα εγκατασταθούν σε
εξωτερικούς χώρους, καθώς είναι εξαιρετικά ασφαλείς
και ανθεκτικές ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Θα περιλαμβάνουν οθόνη αφής για την πληκτρολόγηση
των απαιτούμενων κωδικών πρόσβασης στις θυρίδες,
POS για όσους επιθυμούν να πληρώσουν με κάρτα

κατά την παραλαβή του
δέματός τους, σύστημα
συναγερμού, κάμερα και
φωτισμό LED. H πιλοτική
εγκατάσταση πέντε σταθμών σε επιλεγμένα σημεία
της Αθήνας έχει ήδη δρομολογηθεί για τις αρχές
του 2022. Σημειώνεται ότι
το λογισμικό διασύνδεσης
των έξυπνων θυρίδων υλοποιείται εξολοκλήρου από
την ACS.
Η Mobile Technology,
όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση, ανέλαβε την
υλοποίηση αυτού του έργου, καθώς διαθέτει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία για την εγκατάσταση των
θυρίδων, ως επίσημος εκπρόσωπος του αυστριακού
οίκου KEBA στην Ελλάδα, η λύση της οποίας στον
συγκεκριμένο τομέα είναι η πλέον διαδεδομένη λύση
πανευρωπαϊκά και χρησιμοποιείται ήδη από το 2001
από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου ταχυμεταφορών.

Ψάχνουν και δεν βρίσκουν προσωπικό
οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο μετά την πανδημία
Παρά τις αλλεπάλληλες μεταβολές που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία η λαίλαπα της πανδημίας
και ενώ γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό ότι η επόμενη ημέρα θα βρει ένα άλλο τοπίο, ορισμένες εξελίξεις
εξακολουθούν να εκπλήττουν. Εν προκειμένω φαίνεται παράδοξο ότι εργοδότες κάθε είδους αναζητούν απεγνωσμένα υπαλλήλους και το πρόβλημα απασχολεί τις επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη έως και
την Ελλάδα. Μία από τις μεγαλύτερες σχετικές έρευνες που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα της
SHRM (εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων) κατέδειξε πως σχεδόν το 90% των αμερικανικών επιχειρήσεων με προσωπικό 1.200 υπαλλήλων αδυνατεί να καλύψει τις κενές θέσεις, ενώ σε ποσοστό 73% δήλωσαν
πως διαπιστώνουν μεγάλη μείωση των αιτήσεων για τις κενές θέσεις.
Οι ελλείψεις επαγγελματιών και προσωπικού δεν είναι βέβαια πρωτοφανής εξέλιξη. Πολύ πριν από την πανδημία αποτελούσε γνώριμο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων οικονομιών, τόσο των ΗΠΑ αλλά
και πολλών ευρωπαϊκών όπως, για παράδειγμα, η Γερμανία. Αφορούσε, όμως, κατά κύριο λόγο τα υψηλά
κλιμάκια της αγοράς εργασίας, τις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης που δημιούργησε η τεχνολογική εξέλιξη. Η
ειδοποιός διαφορά σήμερα είναι ότι η έλλειψη προσωπικού αγγίζει σχεδόν όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από αυτό. Οχι μόνο δεν περιορίζεται το πρόβλημα στις θέσεις υψηλής
εξειδίκευσης, αλλά είναι οξύτερο στους τομείς της μεταποίησης, των ξενοδοχείων, της εστίασης αλλά και
στις υπηρεσίες Υγείας, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε σκληρά και δύσκολα επαγγέλματα που δεν χαίρουν
ούτε μεγάλης κοινωνικής αίγλης ούτε καλών αποδοχών. Το κατέδειξε η κρίση των καυσίμων στη Βρετανία
με τις ουρές των Βρετανών στα βενζινάδικα της χώρας, αποτέλεσμα της έλλειψης οδηγών βαρέων φορτηγών
για τη μεταφορά των καυσίμων.
Και αν στη Βρετανία η συγκεκριμένη έλλειψη οφείλεται κυρίως στην απόσχισή της από την Ε.Ε., που ανάγκασε
25.000 ξένους οδηγούς να την εγκαταλείψουν, δεν υπάρχει εξίσου απλή εξήγηση για τις υπόλοιπες χώρες και
τους άλλους κλάδους. Και το ερώτημα προκύπτει αναπόφευκτα: πού πήγαν όλοι οι εργαζόμενοι; Γιατί δεν
επιστρέφουν στις θέσεις που κατείχαν πριν από τα lockdowns; Και προπαντός, αφού η ανεργία παραμένει
σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, γιατί δεν σπεύδουν οι άνεργοι να καλύψουν τις κενές θέσεις; Ολα δείχνουν
πως στη διάρκεια των lockdowns και ιδιαιτέρως του πρώτου και συνήθως σκληρού lockdown κατά το πρώτο
κύμα της πανδημίας, όταν οι άνθρωποι έμειναν αναγκαστικά στο σπίτι τους είχαν τον χρόνο να σκεφτούν
περισσότερο και να εκτιμήσουν πως ίσως η εργασία τους αξίζει περισσότερα από τον μισθό που εισπράττουν
και ίσως έχουν ανάγκη κάτι άλλο στη ζωή τους.
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Πετρόχειλος: Τεράστιο το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος από τις μονάδες βιοαερίου
Στα πολλαπλάσια οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη που μπορεί να έχει η ανάπτυξη μονάδων βιοαερίου ανά την επικράτεια της χώρας και ιδιαίτερα όπου
συγκεντρώνεται πρώτη ύλη για τις μονάδες αυτές
(περιοχές με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα)
αναφέρθηκε o Πρόεδρος του ΣΠΕΒ (Σύνδεσμος
Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου)
και Διευθύνων Σύμβουλος της Kiefer TEK ΕΠΕ,
Χρήστος Πετρόχειλος από το βήμα του συνεδρίου
«Renewable & Storage Forum», την Τετάρτη 13
Οκτωβρίου 2021.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μια
μονάδα βιοαερίου δύναται να αδρανοποιήσει 100.000
τόνους αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα μέσω της αναερόβιας χώνευσης παράγεται θέρμανση και ηλεκτρισμός.
Η θέρμανση μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε
υδροπονικό θερμοκήπιο, δίνοντας συνέχεια στην
κυκλικότητα της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία
του βιοαερίου μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την
παραγωγική διαδικασία του θερμοκηπίου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Kiefer
TEK ΕΠΕ, από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί συνολικά μόλις 40 MW νέων μονάδων βιοαερίου,
όταν η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει έργα συνολικής
ισχύος μισού γιγαβάτ, αναδεικνύοντας τις σημαντικές
καθυστερήσεις που σημειώνονται. Σύμφωνα με την
ίδια ανακοίνωση, ο κ. Πετρόχειλος αναφέρθηκε σε
«ολιγωρία» που παρουσιάζεται στην ανάπτυξη των
δικτύων ώστε να διατεθεί νέος ηλεκτρικός «χώρος»,
καθώς και στην λήψη μέτρων στήριξης από την
Πολιτεία που συνηγορούν, όπως είπε, σε αυτές τις
καθυστερήσεις, στερώντας σημαντικά οφέλη και
προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
Ενδεικτικά ανέφερε πως για κάθε μονάδα βιοαερίου
ισχύος 1 MW αντιστοιχούν 40 νέες θέσεις εργασίας.
Ο πρόεδρος του ΣΠΕΒ υπογράμμισε την ανάγκη το
Υπουργείο να αναλάβει δράση, ξεκινώντας από την
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ώστε οι μονάδες βιοαερίου να μπορούν να μετέχουν ως μονάδες
αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα. Οι μονάδες
βιοαερίου διαθέτουν «ανταγωνιστικό» πλεονέκτημα
έναντι άλλων μορφών πράσινης ενέργειας, καθώς
λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και επομένως μπορούν
να συμβάλλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της
στοχαστικότητας που διακρίνει τις άλλες τεχνολογίες. Ένα ακόμη μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την
ανάπτυξη νέων μονάδων είναι η θέσπιση προτεραιότητας ως προς την σύνδεση τους στο δίκτυο. Τα έργα
αναβάθμισης του δικτύου θα πρέπει να προχωρήσουν
άμεσα καθώς η κατάσταση στο δίκτυο είναι οριακή,
ιδίως σε ό,τι αφορά τη μέση τάση.
Πρόσθεσε ακόμη πως πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση της αδειοδοτικής
διαδικασίας προς επιτάχυνση αυτής, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η διακύμανση των τιμών, ιδιαίτερα στην
ανοδική τους πορεία όπως συμβαίνει την τρέχουσα
περίοδο, καταλήγει να απειλεί την βιωσιμότητα των
business plan επενδύσεων που έχουν εκκινήσει την
εκπόνησή τους σχεδόν 7 χρόνια πριν.
Τέλος, ο κ. Πετρόχειλος αναφέρθηκε στην αγορά των
σταθμών ηλιακής ενέργειας και τις χαμηλές τιμές
που επιτεύχθηκαν στις πρόσφατες ανταγωνιστικές
διαδικασίες, όπου αναδεικνύεται πως δεν υφίσταται
σύγκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών ή μεσαίων
έργων από την άποψη του κόστους και σίγουρα είναι
μικρότερο στην πρώτη περίπτωση και επομένως η
πρόβλεψη μικρών ή μεσαίων έργων στο ηλεκτρικό
δίκτυο πρέπει να συνδυαστεί με συγκεκριμένα μέτρα
στήριξης από την Πολιτεία, διαφορετικά απειλούνται
με βίαιο εξοβελισμό.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

6
διαφορα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ 5468γ/27-09-21 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευσταθίας
Π. Θεοδωροπούλου, κάτοικο Αθηνών,
οδός Παρρέν, αρ. 5, Αθήνα, επεδόθη
στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Ευαγγέλου Βώδινα του Παναγιώτη, κατοίκου Λαυρίου
Αττικής, οδός Γ. Ζαμπέλη, αρ. 11, με
ΑΦΜ 071701815 και μετά από έγγραφη
παραγγελία του, ακριβές αντίγραφο της
από 15-09-2021 Εξωδίκου Πρόσκλησής του προς τον Δημήτριο Νικολάου
του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 008659962,
πρώην κατοίκου Αγ. Παρασκευής και ήδη
Αγνώστου Διαμονής προς γνώση του και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 11-10-2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΕΥΣΤΑΘΙΑ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αρ. 368/2021 Διαταγή της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΗ- ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ.Ο.ΜΗ.Χ./ΔΕΗΚΗΕ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Στουρνάρη, αρ. 73-75 και εκπροσωπείται
νομίμως, όπως αυτές περιλαμβάνονται
στο τροποποιημένο καταστατικό και αφορούν τα άρθρα 4, 25, 32, 34, 35}2, 36}3,
46, 50}2, 51}6.
Αθήνα, 13-10-2021
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΜΠΟΥΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ EΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΘ. 71105/940/169-2021 ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
Διά της υπ’ αρ. 11677/19.10.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Μαρίας M.
Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία
της Δικαστικής Πληρεξουσίας Ν.Σ.Κ.
Αγαθονίκης Κούτμου, επιδόθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
καθ’ ου Στυλιανό Τουχτίδη του Χρύσανθου, ως φερόμενο κάτοικο Καλιφόρνιας
ΗΠΑ, και ήδη ως αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία
16.09.2021 κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου
από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΑΦΜ ΑΑΔΕ:
997073525), που εδρεύει στην Αθήνα, με
ΓΑΚ: 71105/16-9-2021 και ΕΑΚ: 940/169-2021 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στρεφόμενης και κατά
του ανωτέρω αγνώστου διαμονής καθ’
ού η κλήση, η οποία θα προσδιορισθεί
προς συζήτηση κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 237 ΚΠολΔ, με την παραγγελία
να γίνει η επίδοση για να λάβει ο καθ’
ού γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω
κλήση του ζητάει να γίνει αυτή δεκτή
προκειμένου να συζητηθούν ενώπιον
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
οι 8-9-2021 αντιρρήσεις του και να γίνουν αυτές δεκτές. Να μεταρρυθμισθεί ο
από 18-5-2021 Λογαριασμός (πίνακας)
Διανομής πτωχευτικής περιουσίας της
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ-ΣΤΕΛ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που συνετάγη από τον οριστικό
σύνδικο της ενώσεως των πιστωτών,
Δικηγόρο Αθηνών, Ιωάννη Κατοχιανό
του Γεωργίου, ο οποίος εγκρίθηκε από
τον κ. Εισηγητή της πτώχευσης πριν
την υποβολή των αντιρρήσεών μας και
συντασσομένου νέου πίνακα να ικανοποιηθεί το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα
ειδικώς αναφερόμενα στις αντιρρήσεις
μας. Να καταδικαστούν οι καθ’ ών στη

δικαστική μας δαπάνη άλλως, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος
της πτωχευτικής περιουσίας.
Αθήνα 19.10.2021
Η Πληρεξούσια
του Ελληνικού Δημοσίου,
Αγαθονίκη Σ. Κούτμου
Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ.
Στις 30/09/2021 κατατέθηκε η από
03/08/2021 αίτηση της Ζαφειρούλας
Λαζαράκου του Λαζάρου, κατοίκου Χαϊδαρίου, επί της οδού Φειδιπίδου αρ. 5,
για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του Σωτηρίου Δρόση, ήδη αγνώστου
διαμονής, η οποία απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η αιτούσα ζητά να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ο Σωτήριος Δρόσης του Ιωάννη και να ορισθεί
η ίδια ως δικαστικός συμπαραστάτης
του, να διοριστεί η ίδια ως προσωρινός
δικαστικός συμπαραστάτης του μέχρι
να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση που
θα εκδοθεί από το δικαστήριο, αλλά και
οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης
του, να ανατεθεί στο πρόσωπο της αιτούσας η επιμέλεια του ως άνω συμπαραστατούμενου, να διοριστεί τριμελές
εποπτικό συμβούλιο που θα εποπτεύει
τη δικαστική συμπαράσταση, αποτελούμενο από 1) τον Ιωάννη Δρόση, πατέρα
του συμπαραστατούμενου, 2) τον Ειρηνοδίκη Αθηνών και 3) τον Προϊστάμενο
της κοινωνικής υπηρεσίας Αθηνών και
τέλος να διαταχθεί από το δικαστήριο η
καταχώρηση του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο που
τηρείται στη γραμματεία του κατ’ άρθρο
1675 ΑΚ. Στο τέλος του εγγράφου αυτού
υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η έκθεση κατάθεσης δικογράφου υπ’ αριθμ.
75531/3252/2021 στην κ. Γραμματέα
του πιο πάνω δικαστηρίου. 2) Η πράξη
ορισμού συζήτησης που ορίζει ΔΙΚΑΣΙΜΟ της Αίτησης την 13/12/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:30 στο ακροατήριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 2,
αίθουσα 202, και 3) την από 14/10/2021
παραγγελία για την επίδοση σε αυτόν
που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο
της αιτήσεως όταν και όπου ανωτέρω
ορίζεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες .
Αθήνα 15/10/2021
Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου
Αθηνών Αθανάσιου Κων. Στεργίου, ως
πληρεξούσιου του Όθωνα Παναγιωτάρα
του Διονύσιου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Πανταζή αρ. 10-12 επεδόθη δυνάμει
της υπ’ αριθμ 8714B΄/30-9-2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευανθίας
Κ. Δημητρακοπούλου στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό
της εταιρίας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός
Δημοσθένους αρ. 261-263 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη είναι άγνωστης
έδρας, η με ΓΑΚ/ΕΑΚ 58327/1437/2021
με ημερομηνία 15/09/2021 κλήση του
Όθωνα Παναγιωτάρα με την οποία
επανέφερε προς συζήτηση την με
αριθμό 77231/2854/2017 αίτηση του
Ν.3869/2010 που είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αίτημα
την αποδοχή της ως άνω αιτήσεως, την
επικύρωση του Σχεδίου Διευθέτησης
Οφειλών με τη συγκατάθεση όλων των
πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση
είτε κατά την εκδίκαση της απόπειρας
συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1
ενώπιον του Ειρηνοδίκη είτε μεταγενέστερα σε οποιοδήποτε στάδιο και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης
δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο
5 παρ. 1 ν. 3869/2010, την κατά το άρθρο
5 παρ. 2, 3, ως και αίτημα την εξαίρεση
από την εκποίηση της περιουσίας του
για την ικανοποίηση των πιστωτών ενός
διαμερίσματος επί της οδού Πανταζή αρ
10-12 που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία
αυτού και της οικογενείας του ως και την
αναγνώριση ότι με την τήρηση της τε-

τραετούς ρύθμισης των οφειλών του θα
απαλλαγεί από τα χρέη του προς τους
καθ’ων πιστωτές του.
Η ως άνω κλήση κατατέθηκε κατόπιν
της υπ’ αριθμ. 815/2021 απόφασης του
ΕιρΑθ που κήρυτε απαράδεκτη την συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας
«Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ
58327/1437/2021).
Προ της ως άνω απόφασης, είχε εκδοθεί
η με αριθμό 374/2019 ΕιρΑθ που κήρυττε
επίσης απαράδεκτη τη συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη
κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ 56604/2703/2019).
Η «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καλείται
όπως παραστεί κατά την συζήτηση της
ως άνω κλήσης την 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ότε και έχει
προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με πινάκιο ΡΟ18 στο ακροατήριο 18 προς γνώση της και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 20-10-2021
Ευανθία Δημητρακοπούλου
Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου
Αθηνών
Διεύθυνση Πειραιώς αρ.6, Αθήνα
Τηλ. 2105237875
Email:
dimitracopoulou.evan@gmail.com
Δια της υπ’ αριθμ. 9185/ 19-10-2021
εκθέσεως μου επιδόσεως, επιδόθηκε
νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια τον Εμμανουήλ Καπνισάκη του Γεωργίου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής οδός
Παν. Τσαλδάρη αρ. 81-83 και ήδη
αγνώστου διαμονής ως μοναδικού
εξ’ αδιαθέτου κληρονόμου των ήδη
αποβιώσαντων οφειλετών Γεωργίου Καπνισάκη του Εμμανουήλ και
Αναστασίας Καπνισάκη το γένος Νικολάου και Μαρίας Μαρίνου, ακριβές
και επικυρωμένο αντίγραφο της από
20-09-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ.
094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα
κατά του πρώτου, απευθυνόμενης ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητά, να γίνει
δεκτή η παρούσα αγωγή, να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να καταβάλει α) για τη με
αριθμό 030861091/02.03.1989 σύμβαση
το ποσό των 195.193,92 ευρώ εκ του υπ’
αρ. 0488 0308610911 λογαριασμού,β)
για τη με αριθμό 0312110529/02.03.1989
σύμβαση το ποσό των 63.811,57 ευρώ εκ του υπ’ αρ. 0488 0312110529
λογαριασμού, ήτοι το συνολικό ποσό
των 259.005,49 ευρώ έντοκα από την
01.04.2021 κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως με
το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο
υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας όπως αυτό
προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν.
2601/1998 πλέον δικαστικών εξόδων
μετά των τόκων τους. Να κυρηχθεί η
εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά
εκτελεστή, να καταδικαστεί ο εναγόμενος
στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή
του πληρεξούσιου δικηγόρου, και ζητά να γίνει δεκτή για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτή, μετά της κάτωθι αυτού με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
72111/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
2986/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Αντικείμενο: Ενοχικό, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς της κ.
γραμματέας του άνω Δικαστηρίου Προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες
καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα
οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ.
γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών
και συμμετάσχει στη δίκη σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ.
Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο
Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, με
ΑΦΜ 116904914, σύμφωνα με την από
07/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίας Δήμ. Βλάχου ως πληρεξούσια της Παπαδημητρίου Βαρβάρας
του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Αττικής, οδός Αντιγόνης άνευ αριθμού, με
ΑΦΜ 073268389, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ιωάννη
Σ. Κατσίμπα (Εισαγγελέας Πρωτοδικών),
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88Δ/18-102021 έκθεση επιδόσεώς μου, το από
07/10/2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, για την άγνωστη διαμονή
και διεύθυνση της Αλίκης Αρκομάνη του
Ορέστη, πρώην κατοίκου Νέου Κόσμου
Αττικής, οδός Δάβαρη αρ. 65, με ΑΦΜ
115704550 και ήδη αγνώστου διαμονής
και διεύθυνσης, συγκοινοποιώντας 1)
ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το
πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της
υπ' αριθμόν 4953/2021 διαταγής απόδοσς χρήσης μισθίου και πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με
την παρά πόδας αυτού επιταγή προς
εκτέλεση, 2) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αρ. 11672Γ/25-06-2021
έκθεσης επιδόσεως εμού του Δικαστικού
Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου
Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά
Νικολάου Χαρ. Ντόγκα, σύμφωνα με
το οποίο επιτάσσεται η καθ' ης Αλίκη
Αρκομάνη του Ορέστη να πληρώσει το
συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων οχτώ ευρώ και έντεκα λεπτών
(2.308,11 €) στην επισπεύδουσα Παπαδημητρίου Βαρβάρα του Δημητρίου,
προκειμένου να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 18/10/2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα οχτώ
(18), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους
Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.29 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 Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία
«CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία
εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός
Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. :
800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000)
νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ.
207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων
της Τράπεζας της Ελλάδος) , ως εταιρεία
διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του
Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/1905-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/81-2019 Πράξη , στην οποία έχει ανατεθεί,
δυνάμει της από 18-06-2021 σύμβασης
διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως
στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο 12
και με αύξοντα αριθμό 198, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 46.041/15.06.2021
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Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου,
η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ
ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2
VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4,
και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο
εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως
νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020
και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης
και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν
νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 και 2004-2021, με αρ.πρωτ. 161/30-04-2020
στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109
και με αρ.πρωτ. 129/20-04-2021 στον
τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα , στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 8, 10 του Ν. 3156/2003,
σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.
2844/2000, μεταξύ των οποίων και η
απορρέουσα από την ένδικη έννομη
σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331
(Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της
τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς
του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω
διάσπασης με την με αριθμ. πρωτ.
45.089 / 16-04-2021 απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και
δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’
αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και
45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας
«Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από αυτήν (την
«Επωφελούμενη»), η οποία εξομοιούται
κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.
2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με
απορρόφηση με καθολική διάδοχο της
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται
νόμιμα, (υπ αριθμ. 3931/1-7-2013 ΦΕΚ
τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), διά της υπ αριθμ.
5722Γ/18-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον
κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΟΝΑΡΟ, για λογαριασμό της MARIYA TATARENKO του
ANATOLY, πρώην κατοίκου Αγχιάλου
76 Πειραιάς Αττικής ή ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 42 ΑΘΗΝΑ Αττικής ή Αθηνών
61 Πειραιάς ή Αγ. Φωτεινής 40 Ανάβυσσος Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εκ του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος κατ άρθρο 918 παρ. 6
Κ.Πολ. Δικον., εκ του κατατεθέντος με
την υπ αριθμ. 1507/2019 52164/26-102020 πράξη της επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου
Αθηνών Αικατερίνης Οικονόμου, του υπ
αριθμ. 1391/2011 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 1390/2011
Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, δια
της οποίας διατάσσεται η δεύτερη και
προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθή-

να, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το ποσό των
(84.014,54) ευρώ, νομιμότοκα από την
επομένη της άπρακτης παρέλευσης της
δεκαημέρου προθεσμίας από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας, ήτοι την
24-4-2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό
επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό
των τόκων ανά εξάμηνο πλέον τυχόν
λοιπών νομίμων χρεώσεων και επιπρόσθετα ευρώ (1880), για δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής.
Στο τέλος του άνω εγγράφου υπάρχει η
από 20-9-2021 παραγγελία σε μένα για
την επίδοση και επιταγή, δια της οποίας
επιτάσσεται η προς ην η επίδοση, να
καταβάλλει στην Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣ Ω Π Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal
Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού
αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα
(Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ
138019601000) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της
εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»
(ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα
στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός
HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA
BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό
καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της
Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία έχει
καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA
BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται
νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000
, Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης),
ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. :
094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν
διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, η
οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του
άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω
συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», τα κάτωθι ποσά: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο
84.014,54 ευρώ εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της άπρακτης παρέλευσης της δεκαημέρου προθεσμίας από την επίδοση
της εξωδίκου καταγγελίας, ήτοι την 244-2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,
με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο
πλέον τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων,
β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη
1880 ευρώ, γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου, ποσό (3,65) ευρώ,
δ) για δαπάνη επίδοσης της από
28/03/2019 Β΄ επιταγής ποσό 40 ευρώ,
ε) για δαπάνη επίδοσης της από 14-102020 Γ’ επιταγής 40 ευρώ, στ) για δαπάνη επίδοσης της παρούσης επιταγής
ποσό 40 ευρώ , ήτοι συνολικά το ποσό
των (86.018,19) ευρώ και το συνολικό
αυτό ποσό εντόκως με το συμβατικό
ονομαστικό επιτόκιο υπερημερίας (εκτός
από τα κονδύλια υπό στοιχεία β, γ, δ, ε,
στ, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας), άπαντα τα κονδύλια
από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα
εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την
εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται
με την παρούσα. Αντίκλητος, πληρεξούσιος και δεκτικός καταβολής διορίζεται
η κ. Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, με
ΑΜΔΣΑ 15816 (τηλ. 210-8221808), Πατησίων 89 Αθήνα. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι Εταιρεία με την επωνυμία
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«CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με τα δάνεια,
τις εξασφαλίσεις ή τα παρεπόμενα δικαιώματα αυτών, που απέκτησε η άνω
εταιρεία ειδικού σκοπού σε συνέχεια
μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης από
την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται εις την ως άνω επιταγή. Συγκοινοποιήθηκαν και τα εν τη ανωτέρω επιταγή αναφερόμενα έγγραφα κατ άρθρο
925 Κ.Πολ. Δικ. Για να λάβει γνώση και
για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 18-10-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα οχτώ
(18), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους
Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.30 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 Δικαστικών Επιμελητών με την
επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως
πληρεξούσιας δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal
Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού
αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ
138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος
(Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ,
ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από
Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος ,
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.
153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει
ανατεθεί, δυνάμει της από 18-06-2021
σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών
απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε
νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό
πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο
12 και με αύξοντα αριθμό 198, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 46.041/15.06.2021
Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου,
η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο,
Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2
VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4,
και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο
εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως
νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020

και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης
και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν
νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 και 2004-2021, με αρ.πρωτ. 161/30-04-2020
στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και
με αρ.πρωτ. 129/20-04-2021 στον τόμο
12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα ,
στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
παρ. 8, 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000,
μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα
από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA
BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται
νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000
, Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης),
ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ.
: 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν
διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση
του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας
και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα
εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την με
αριθμ. πρωτ. 45.089 / 16-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων , που καταχωρήθηκε στο
Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία
της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116
/ 16-04-2021 και 45.123 / 16-04-2021
Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο
των περιουσιακών στοιχείων , έννομων
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCTV ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔ ΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την
«Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV
του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού», σύμφωνα
με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ. Ο ανωτέρω
κανονισμός ευρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (www.hppc.gr - Προφίλ εταιρείας).
Η ΕΤΑΔ ΑΕ απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά καθώς και
κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που
έχουν την ικανότητα και την επαρκή εμπειρία να
ανταποκριθούν στις ζητούμενες υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό οφείλουν να
διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς
και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για
την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης παροχής
εργασιών και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο
17 της Διακήρυξης η οποία είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα http://www.hppc.gr.
Η χρονική διάρκεια της ορίζεται σε σαράντα (40)
ημερολογιακές ημέρες. Η σύμβαση δύναται να διακοπεί αζημίως για την ΕΤΑΔ Α.Ε. κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης δεκαπέντε (15) ημερών
στον ανάδοχο.
Προϋπολογισμός: Εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€116.500,00), πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το μισθολογικό
και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, το διοικητικό κόστος της σύμβασης, τα έξοδα δημοσίευσης
και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη για
την υλοποίηση του έργου του Αναδόχου.
Η διάρκεια των οικονομικών προσφορών ορίζεται για
διάστημα έξι (6) μηνών.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

θα ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων
τριάντα ευρώ (2.330,00€) και θα είναι διάρκειας
επτά (7) μηνών.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της διακήρυξης
στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr. Τα έγγραφα της
διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω σε ηλεκτρονική
μορφή για όποιον το επιθυμεί, στα γραφεία της ΕΤΑΔ
ΑΕ, Βουλής 7, γραφείο 216 (Τομέας Προμηθειών),
από τις 20/10/2021 έως και τις 25/10/2021, καθημερινές και ώρες 09:00 έως 15:00, με την επίδειξη
βεβαίωσης κατάθεσης ποσού τριάντα ευρώ (€30,00),
μαζί με σχετική εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην
οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία,
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς
και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου με διαμονή
στην Αθήνα, μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία
της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Η κατάθεση του ως
άνω ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον με
αριθμό 0026/0025-490-200-649853 τραπεζικό
λογαριασμό της ΕΤΑΔ ΑΕ στην τράπεζα Eurobank είτε
στο Ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος.
Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως τις
04/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα
γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος, γραφείο 214 (Γενικό Πρωτόκολλο). Η αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού την ως άνω ημερομηνία και
ώρα 11:30, στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, στην οποία
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
συμμετεχόντων.
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Κων/νος Κωτσάκος

σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει
υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από
αυτήν (την «Επωφελούμενη»), διά της
υπ αριθμ. 5723Γ/18-10-2021 εκθέσεώς
μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα
προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΟΝΑΡΟ, για λογαριασμό της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΙΓΑΛΑ του
Μιχαήλ και της Μαρίας, πρώην κατοίκου
Αιγάλεω Αττικής, οδός Περγάμου αρ.51
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο εκ του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού με αριθμό 375/2014 της
υπ αριθμ. 4238/2011 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά
της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον
ερήμην της εναγομένης, ορίζει το νόμιμο
παράβολο για την περίπτωση άσκησης
ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των
(250) ευρώ, δέχεται την υπο κρίση αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη και προς
ην η επίδοση, να καταβάλλει στην ενάγουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην
Αθήνα, το ποσό των (134.700,38) ευρώ
νομιμοτόκως από τις 19-9-2006 και με
εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρι
την πλήρη εξόφληση, επιβάλλει εις βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη
της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο
ποσό των (5.000) ευρώ. Στο τέλος του
άνω εγγράφου υπάρχει η από 7-9-2021
παραγγελία σε μένα για την επίδοση
και επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται η προς ην η επίδοση, να καταβάλλει
στην Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL
HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»
(η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη
Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος
Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται
νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ
138019601000) στην οποία έχει ανατεθεί
η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ
ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο,
Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2
VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4,
και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο
εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως
νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία έχει καταστεί ειδική διάδοχος
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331
(Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249
(Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως
της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου
τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία πιστωτικό ίδρυμα, τα κάτωθι ποσά: α)
για επιδικασθέν κεφάλαιο 134.700,38
ευρώ, νομιμοτόκως από την 19-9-2006
και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και
μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) για
επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 5.300
ευρώ, γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος
αντιγράφου ποσό 2 ευρώ, δ) για σύνταξη
της παρούσα επιταγής ποσό 10 ευρώ,
ε) για δαπάνη επίδοσης της παρούσας
επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό
των (140.052,38) ευρώ και το συνολικό
αυτό έντοκα, νόμιμα, μέχρι την ολοσχερή
εξόφληση, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν
30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται με την παρούσα.
Αντίκλητος, πληρεξούσιος και δεκτικός
καταβολής διορίζεται η κ. Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, με ΑΜΔΣΑ 15816
(τηλ. 210-8221808), Πατησίων 89 Αθήνα.
Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς
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ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι Εταιρεία με
την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ανέλαβε την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με τα δάνεια, τις εξασφαλίσεις ή τα παρεπόμενα
δικαιώματα αυτών, που απέκτησε η άνω
εταιρεία ειδικού σκοπού σε συνέχεια μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης από την

«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται
εις την ως άνω επιταγή. Συγκοινοποιήθηκαν και τα εν τη ανωτέρω επιταγή
αναφερόμενα έγγραφα κατ άρθρο 925
Κ.Πολ. Δικ. Για να λάβει γνώση και για
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 18-10-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας
τηλέφ. 210-5238617
ΑΔΑ: 6Ρ2ΜΩΞΥ-Θ90
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Τηλ.: 213 2022220
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Απόφαση της Ο.Ε. 786 / 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Την 01 / 11 / 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του
Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 7ος
όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων θα διεξαχθεί φανερός προφορικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (Εμ1) επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 και Δραγάτση, στο Ισόγειο του κτιρίου της Ιωνιδείου Σχολής, το
οποίο διαθέτει: κύριο χώρο ισογείου 108,81τ.μ., κύριο χώρο παταριού 109,62 τμ.
και βοηθητικό χώρο υπογείου 111,43 τ.μ., με χρήση ως εμπορικού καταστήματος
κατασκευής, εμπορίας, επιδιόρθωσης και μεταποίησης υφασμάτων και υποδημάτων.
Στο υπό μίσθωση κατάστημα ο απερχόμενος μισθωτής θα παραμείνει με αποζημίωση
χρήσης και θα αποχωρήσει μέχρι την ανάδειξη και κατακύρωση του νέου μισθωτή.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης για το ως άνω κατάστημα ορίζεται για 6 χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 62.400 € (εξήντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ) ετησίως, ως τιμή που έχει καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή
Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου ως τιμή εκκίνησης. Οι προσφορές που θα κατατεθούν
θα είναι επί μηνιαίου μισθώματος με τιμή εκκίνησης όπως προκύπτει αναλογικά από
το ετήσιο ελάχιστο όριο της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου, ήτοι 5.200
€ (πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ).
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη
δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος
στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,
ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου
ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου για ένα έτος, ήτοι ποσό
έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα (6.240 €).
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος,
υπολογιζόμενου όπως παραπάνω, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των
από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή.
Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για τα
πρώτα τρία έτη της μίσθωσης. Μετά τη πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης το κατά μήνα καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό
της μηνιαίας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (καθοριζόμενης από την ΕΛΣΤΑΤ) ) πλέον μίας μονάδας
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.piraeus.gov.gr). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί
σε μια (1) τοπική ημερήσια εφημερίδα και σε μία (1) ειδική των δημοπρασιών δέκα
πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Το email της εφημερίδας είναι:
iho@otenet.gr
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716
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Σκυλακάκης
για επίδομα
θέρμανσης:
Μέχρι τις 10
Νοεμβρίου θα ανοίξει
η πλατφόρμα
‘Εως τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει
η πλατφόρμα για το επίδομα
θέρμανσης, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,
Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει ένα
κομμάτι του επιδόματος θα δοθεί
ως προκαταβολή, μέχρι τις 10
Δεκεμβρίου, σε αυτούς που είχαν
πάρει επίδομα θέρμανσης πέρυσι.
Θα λάβουν καταρχήν το σύνολο
του επιδόματος που έλαβαν πέρυσι και αν τα τιμολόγια τους είναι
μεγαλύτερα, θα πάρουν το υπόλοιπο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.
Μέχρι τότε θα λάβουν το επίδομα
και οι καινούργιοι δικαιούχοι.
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
στα καύσιμα δεν μπορεί να μειωθεί, γιατί έχουμε έλλειμμα 7,3%,
ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης. «Αν
μπορούσα, θα το έκανα αύριο το
πρωί», σημείωσε.
Εκτίμησε πως οι τιμές στα προϊόντα θα υποχωρήσουν πριν από
τον Απρίλιο, ενώ τόνισε ότι πρέπει
να αυξήσουμε τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξήγησε πως δεν μπορεί
να εισηγηθεί έκτακτο επίδομα σε
χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους, λόγω ελλείμματος.
Για τα αναδρομικά συνταξιούχων,
είπε ότι τηρούμε τις αποφάσεις
της Δικαιοσύνης. Σχολιάζοντας
την επισήμανση των Γιώργου
Παπαδάκη, ότι η Κυβέρνηση έχει
διατηρήσει ορισμένα άρθρα του
νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο
αρχικά είχε πει ότι θα καταργήσει,
ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι διορθώθηκαν οι αδικίες που υπήρχαν.

ΟΟΣΑ:

29η σε σύνολο 37 χωρών
η Ελλάδα στον Δείκτη Διεθνούς
Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας

Σ

την 29η θέση ανάμεσα στις 37 χώρες του ΟΟΣΑ παρέμεινε η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Διεθνούς
Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύει το ΚΕΦίΜ στη χώρα μας σε συνεργασία
με το TaxFoundation. Η κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με πέρυσι παρέμεινε αμετάβλητη.

Και αυτό παρότι η Ελλάδα μείωσε τον φορολογικό συντελεστή
εταιρικού εισοδήματος από το 24% το 2020 στο 22% το 2021,
επεκτείνοντας τις φορολογικές επιδοτήσεις για έρευνα και
ανάπτυξη και μειώνοντας ελάχιστα τον ανώτατο θεσμοθετημένο
φορολογικό συντελεστή ατομικού εισοδήματος. Η εξέλιξη αυτή
μαρτυρά και το πόσο μεγάλο δρόμο έχει ακόμα να διανύσει η
χώρα σε μειώσεις φόρων, έως ότου καταστεί ανταγωνιστική.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα συγκέντρωσε 57,5 στο συνολικό σκορ
του Δείκτη για το 2021, σημειώνοντας μικρή βελτίωση από το
περσινό συνολικό σκορ του 57,2. Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση σε
ό,τι αφορά τους εταιρικούς φόρους, στη 10η θέση ως προς τη
φορολόγηση φυσικών προσώπων, στην 32η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης, στην 29η θέση στους φόρους επί της
ιδιοκτησίας, και στην 25η θέση ως προς τη φορολόγηση των
κερδών στο εξωτερικό.
Στον φετινό Δείκτη, επισημαίνονται οι εξής αδυναμίες του
φορολογικού συστήματος της Ελλάδας:
• Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς
τα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να
αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα.
• Η Ελλάδα έχει έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό φορολογικών
συμβάσεων (57 συμβάσεις έναντι 75 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ).
• Η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές
ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%) με μία από τις πιο περιορισμένες
φορολογικές βάσεις.
Μεταξύ των θετικών σημείων του ελληνικού φορολογικού
συστήματος από την άλλη, οι συγγραφείς της έρευνας ξεχωρίζουν τα εξής:
• Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων
επί μερισμάτων, στο 5% είναι σημαντικά κάτω από τον μέσο
όρο του ΟΟΣΑ (24,1%).
• Η πολυπλοκότητα του φόρου επί της εργασίας είναι χαμηλότερη
από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
• Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι μετριοπαθείς και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό
εισόδημα.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Όπως τονίζεται στην έκθεση, ανάμεσα σε άλλες αξιοσημείωτες
αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά η Ελλάδα μείωσε τον
φορολογικό συντελεστή εταιρικού εισοδήματος από το 24% το
2020 στο 22% το 2021, επεκτείνοντας τις φορολογικές επιδοτήσεις
για έρευνα και ανάπτυξη και μειώνοντας ελάχιστα τον ανώτατο
θεσμοθετημένο φορολογικό συντελεστή ατομικού εισοδήματος.
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα με τον υψηλότερα βαθμολογούμενο φορολογικό κώδικα στον ΟΟΣΑ είναι η Εσθονία
(1η). Οι χώρες ανάμεσα στις οποίες βρέθηκε η χώρα μας στη
φετινή κατάταξη είναι η Δανία (28η) και η Ισπανία (30η), με την
Πορτογαλία στην 34η θέσηκαιτελευταία χώρα του Δείκτη την
Ιταλία (37η). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος
Ρώμπαπας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Παρά τη σημαντική
μείωση των φορολογικών βαρών, η χώρα μας δεν σημείωσε αντίστοιχη βελτίωση στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής
Ανταγωνιστικότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές
χώρες του ΟΟΣΑ προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, στο
ότι ο Δείκτης αντιμετωπίζει αρνητικά την παροχή στοχευμένων
φορολογικών κινήτρων υπό τη λογική ότι περιορίζουν την ουδετερότητα και αυξάνουν την πολυπλοκότητα του φορολογικού
συστήματος, αλλά και στο ότι ένα τμήμα των δεδομένων, όπως
το ύψος του ΕΝΦΙΑ, με βάση τα οποία υπολογίζεται ο Δείκτης
συλλέγονται από δευτερογενείς πηγές και συνεπώς αφορούν
προηγούμενα έτη». «Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που καθοδηγεί την καινοτομία, τις επενδύσεις και τελικά τους μισθούς.
Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν να γνωρίζουμε πού βρίσκονται
οι χώρες σήμερα καθώς οι συζητήσεις στην παγκόσμια σκηνή
προχωρούν» σημείωσε από τη δική του πλευρά ο Αντιπρόεδρος Διεθνών Προγραμμάτων του TaxFoundation και βασικός
συγγραφέας του Δείκτη, DanielBunn. Ο Δείκτης Διεθνούς
Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας μετρά τον βαθμό που το
φορολογικό σύστημα μιας χώρας τηρεί τις δύο θεμελιώδεις
αρχές της φορολογικής πολιτικής, την ανταγωνιστικότητα και
την ουδετερότητα, χρησιμοποιώντας πάνω από 40 μεταβλητές σε
πέντε κατηγορίες: φόρος εισοδήματος εταιρειών, φόροι φυσικών
προσώπων, φόροι κατανάλωσης, φόροι ιδιοκτησίας και κανόνες
διεθνούς φορολόγησης. Ο φετινός Δείκτης χρησιμοποιεί τα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του Ιουλίου του 2021.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Anadolu:
Φτάνει στην Ελλάδα
η μεγαλύτερη
στρατιωτική
αποστολή των ΗΠΑ

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων
κάνει λόγο για αμερικανική «απόβαση» στην Αλεξανδρούπολη, στο
πλαίσιο μεγάλης στρατιωτικής άσκησης στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.
«Η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική αποστολή αναμένεται να φτάσει
στην Ελλάδα τον Νοέμβριο» αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu στην στην αγγλόφωνη
ιστοσελίδα του, σχολιάζοντας πως η
Ουάσιγκτον δίνει ιδιαίτερη σημασία
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
ενισχύοντας την παρουσία της στα
Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα.
Τo Anadolu σημειώνει πως μεγάλος
αριθμός αρμάτων μάχης, εκτοξευτήρων, πυροβόλων όπλων κ.α. θα
φτάσουν στην Ελλάδα τις επόμενες
εβδομάδες, στο πλαίσιο μεγάλης
στρατιωτικής αποστολής την οποία
και χαρακτηρίζει «πρωτοφανή».
Η αμερικανική στρατιωτική αποστολή, σχετίζεται με μεγάλη νατοϊκή άσκηση που θα πραγματοποιηθεί
στην Ρουμανία, στη Βουλγαρία, τα
Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Πολλά στρατιωτικά οχήματα και
εξοπλισμός θα φτάσουν στην περιοχή, ανάμεσά τους ελικόπτερα τύπου
Romeo, Sikorsky και Chinook, καθώς και άρματα μάχης M1 Abrams
κ.α.
Το δημοσίευμα αναφέρεται στις
πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Ρος
Πάιατ, που μίλησε για άφιξη αριθμού
ρεκόρ αεροσκαφών και ελικοπτέρων
φτάσει στην Αλεξανδρούπολη τον
Νοέμβριο.
«Οι ΗΠΑ αποδίδουν μεγάλη σημασία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
επειδή θέλουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τις δικές τους
στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα» σημειώνει το ANADOLU,
συμπληρώνοντας πως: «η αυξημένη
παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στην Αλεξανδρούπολη μπορεί να
προκαλέσει αναστάτωση στη Ρωσία».

