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Εισπρακτική επίθεση
της ΔΕΗ για το 1 δισ. €
που οφείλουν
οι καταναλωτές της
Αυστηροποιεί το πλαίσιο
δράση της η ΔΕΗ απέναντι
στους κακοπληρωτές της
επιχειρήσεις, και είναι
αποφασισμένη να στείλει
εξώδικα σε 890.000 πελάτες, για φέσια που
φτάνουν το 1,05 δισ. ευρώ.
Η νέα διοίκηση φαίνεται πρόθυμη να στηρίξει όσους αδυνατούν να πληρώσουν τους
λογαριασμούς, αλλά δεν πρόκειται να δείξει
ανοχή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές
που κρύβονται πίσω από τους αδύναμους,
όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του «Εθνους».
«Η κατεύθυνση είναι να ξεχωρίσουμε τα “μεγάλα ψάρια” από τους φτωχούς ανθρώπους»
υποστηρίζει υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
Το σχέδιο είσπραξης οφειλών επικεντρώνεται
σε πρώτη φάση στους λεγόμενους «τελικούς»
πελάτες, δηλαδή στους καταναλωτές που
έχουν αφήσει χρέη στη ΔΕΗ και είτε έχουν
σταματήσει να παίρνουν ρεύμα είτε έχουν
μετακομίσει σε άλλους παρόχους.
Η επιχείρηση στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά την αποστολή εξωδίκων στους
περίπου 890.000 «τελικούς» πελάτες, οι
οποίοι χρωστούν 1,05 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ θα
συνεργαστεί με τρεις εργολαβικές εταιρείες
(μία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μία για την
υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και μία για τα
νησιά), αλλά και με κατά τόπους δικηγορικά
γραφεία, που θα αναλάβουν, με ποσοστό,
την είσπραξη των οφειλομένων, εξαντλώντας
κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο.

Σπεύσατε, έως 30/09
το κοινωνικό τιμολόγιο
ηλεκτρικής ενέργειας για
όλους τους προμηθευτές
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου
παρατείνεται η προθεσμία για
όσους θέλουν να υποβάλλουν
αίτηση εκ νέου υπαγωγής στο
Κονωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
(ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας, που παρέχουν
όλοι οι προμηθευτές.
Η παράταση ελήφθη με απόφαση του
υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γεράσιμου Θωμά. Κρίθηκε επιβεβλημένη
για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που
τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. με τα στοιχεία
των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2018.
Επίσης για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες
από την αρχικά περιορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων που είχε οριστεί.

Πρ. Παυλόπουλος

Υπ. Οικονομικών

ΕΥΔΑΠ

Μήνυμα προς όλους τους γειτονικούς λαούς
για ειρήνη και ασφάλεια έστειλε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
από τη Νάξο, όπου αναγορεύτηκε επίτιμος
δημότης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

«Δεν θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή στη βία»,
επισημαίνεται από την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών με αφορμή την επίθεση σε ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Πλατανιά
Μαγνησίας.

Mε γεωμετρική... πρόοδο αυξάνουν οι τοποθετήσεις και τα πακέτα μετοχών στο «χαρτί» της
EYΔAΠ, εν όψει της μερικής ιδιωτικοποίησης
και της νέας σύμβασης για το αποκλειστικό
δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

181 σοβαρά μέτωπα φωτιάς
καίνε την Ελλάδα
Σ

ε συναγερμό βρίσκεται η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός
και αντιμετωπίζουν με ταχύτητα
μέχρι σήμερα τον πύρινο κλοιό που
στην κυριολεξία έχει πνίξει τη χώρα
μας. Είναι πραγματικά αστρονομικό το νούμερο των 181 μετώπων που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή άλλα σε
εξέλιξη, άλλα σε αντιμετώπιση προς
κατάσβεση. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε κανείς να παραδεχθεί είναι ότι
η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση έχει
δείξει ετοιμότητα και άμεση παρεμβατικότητα.
Ένα από τα πιο δύσκολα 24ωρα πέρασε από τα ξημερώματα της Κυριακής
μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της
Δευτέρας η Πυροσβεστική Υπηρεσία
και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, προεξάρχουσας της πολιτικής
προστασίας, καθώς ξέσπασαν 60 δασικές και 121 αστικές πυρκαγιές μέσα
σε ένα μόλις 24ωρο.
Στον Υμηττό, όπου δόθηκε μάχη για
να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος
της Καισαριανής, η πυρκαγιά είναι σε
ύφεση. Ωστόσο, επιτόπου συνεχίζουν
να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι να σβήσουν κάποιες μικρές
εστίες που παραμένουν ενεργές, ενώ
η Πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή, καθώς αναμένεται ενίσχυση των
ανέμων τις επόμενες ώρες. Όπως
έγινε γνωστό από την Αστυνομία,
αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και
στην οδό Ιονίου στην Παιανία, που
είχε διακοπεί μετά την έναρξη της
πυρκαγιάς.

Μετά την πυρκαγιά στην Ελαφόνησο, που κατέκαψε το 1/4 του μικρού
νησιού, ακολούθησε τα ξημερώματα
της Δευτέρας η φωτιά στον Υμηττό,
ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κεφαλονιά, όπου
ξέσπασε πυρκαγιά στην τοποθεσία
Αγκώνας. Πυροσβεστικές δυνάμεις
κλήθηκαν να επέμβουν και στη Βάρδα
της Ηλείας, όπου η φωτιά καίει από
χθες Κυριακή και σύμφωνα με την
Π.Υ. τέθηκε υπό μερικό έλεγχο πριν
από λίγες ώρες, ενώ στο μέτωπο έχουν
σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις στον
Έβρο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή
του Δορίσκου.
Στη Νέα Πεντέλη, η φωτιά που ξέ-

σπασε αργά το βράδυ, ευτυχώς τέθηκε
γρήγορα υπό έλεγχο, σε μια περιοχή
που έχει χτυπηθεί αλύπητα από τον
πύρινο εφιάλτη, ενώ και στην Αχαΐα
υπήρχαν τρία ενεργά μέτωπα, στα
οποία η Πυροσβεστική έδωσε ολονύχτια μάχη.
Στο κόκκινο θα παραμείνει και σήμερα
ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης
πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στην Αττική, την
Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη
Βορειοανατολική Πελοπόννησο, τη
Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου.
Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται
ηλιοφάνεια και πολύ υψηλές κατά
τόπους θερμοκρασίες, ενώ έντονη θα
είναι σε αρκετές περιοχές η αίσθηση

δυσφορίας.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 35 βαθμούς,
στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα από
17 έως 39, στα δυτικά ηπειρωτικά από
19 έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς, στα
υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 36,
στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33
βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα
του Αιγαίου από 19 έως 34 βαθμούς,
ωστόσο στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους
37 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες στις
Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη οι
μέγιστες δεν θα ξεπεράσουν τους 28
βαθμούς Κελσίου.
Oι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από
βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως
7 και τοπικά στη Νότια Εύβοια και
στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ. Στο
Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις
έως 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο
κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από
25 έως 34 βαθμούς, αλλά στα βόρεια
και ανατολικά οι μέγιστες θα είναι 2
με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από
μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3
μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία
στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί
από 22 έως 34 βαθμούς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Ρευστή η πολιτική
κατάσταση στην Ιταλία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η ιταλική πολιτική πραγματικότητα περιπλέκεται. Ο Ματέο Σαλβίνι συνεχίζει να
ζητά εκλογές «εδώ και τώρα», βέβαιος
ότι θα τις κερδίσει με μεγάλη διαφορά.
Για το αίτημα Σαλβίνι περί άμεσης
προσφυγής στις κάλπες δεν φαίνεται
όμως να υπάρχει η αναγκαία, γενικότερη συναίνεση. Ο ιδρυτής των Πέντε
Αστέρων Μπέπε Γκρίλο τόνισε ότι «η
χώρα δεν πρέπει να πέσει στα χέρια των
βαρβάρων» και ότι «η Ιταλία επιβάλλεται να σωθεί από την επιστροφή του
παλιού κατεστημένου».
Ένα άνοιγμα, ουσιαστικά, σε ευρύτερες συμμαχίες για να αποφευχθούν οι
πρόωρες κάλπες. Και από την κεντροαριστερά του απαντά σήμερα με
συνέντευξη στην εφημερίδα Corriere
della Sera ο πρώην πρωθυπουργός και
πρώην γραμματέας του Δημοκρατικού
Κόμματος Ματέο Ρέντσι.
«Το να πάμε σήμερα σε εκλογές είναι
μια πράξη αλλοφροσύνης. Χρειάζεται
θεσμική κυβέρνηση για να μην αυξηθεί
ο φόρος προστιθέμενης αξίας και,
παράλληλα, για να μειωθεί -μέσω δημοψηφίσματος- ο αριθμός βουλευτών και
γερουσιαστών», δηλώνει ο Ρέντσι.
Ο νυν γραμματέας των Δημοκρατικών,
όμως, Νικόλα Τζινγκαρέτι συνεχίζει να
θεωρεί ότι «το κόμμα του δεν πρέπει να
φοβάται τις εκλογές» και ότι «η τυχόν
αναβολή της εκλογικής αναμέτρησης
θα αποτελούσε ένα μεγάλο δώρο στην
Λέγκα του Σαλβίνι».
Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η προσπάθεια συγκρότησης νέας κυβέρνησης (με
το Κίνημα Πέντε Αστέρων, το Δημοκρατικό Κόμμα και, ενδεχομένως, μέρος
της Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι)
μπορεί να εξασφαλίσει την αναγκαία
πλειοψηφία. Αλλά είναι σαφές πλέον
ότι στην φάση αυτή οι πρόωρες εκλογές
δεν αποτελούν μονόδρομο.
«Μια τέτοια συμμαχία θα ήταν ασύλληπτη. Όσο χάνουμε χρόνο ενισχύουμε
το χάος και την αύξηση των φόρων»,
απαντά ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών.
Χθες βράδυ όμως αμφισβητήθηκε από
ομάδα διαδηλωτών (ανάμεσά τους ήταν
και μέλη των Πέντε Αστέρων) στην Καλαβρία της νότιας Ιταλίας. Η αστυνομία,
όπως συνέβη και σε άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις, απομάκρυνε αμέσως τους
αμφισβητίες.
Αύριο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι
των διαφόρων ιταλικών κομμάτων θα
αποφασίσουν πότε θα συζητηθεί η
πρόταση μομφής της Λέγκα κατά του
πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε. Ο οποίος, όπως διαρρέει, έχει ήδη αρχίσει να
γράφει την αναλυτική του ομιλία.
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Πρ. Παυλόπουλος:

Αβάσιμες και αυθαίρετες οι
«αμφισβητήσεις» της Τουρκίας

Μ

ήνυμα προς όλους τους γειτονικούς λαούς για ειρήνη και ασφάλεια έστειλε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από τη Νάξο, όπου αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

«Δίχως ίχνος έπαρσης, αλλ'
όλως αντιθέτως εφοδιασμένοι με την απαραίτητη για την
προπαρασκευή ενός καλύτερου
μέλλοντος για τον Τόπο μας και
τις νεότερες γενιές ιστορική
αυτογνωσία, καλούμε εμείς, οι
Έλληνες, όλους τους γειτονικούς μας λαούς να εργασθούμε
από κοινού για την Ειρήνη και
την Ασφάλεια στην ευαίσθητη
γεωπολιτική περιοχή στην οποία
ζούμε. Είμαστε, πρωτίστως,
Λαός και Έθνος της Ειρήνης,
κατ' ουδένα τρόπο όμως υποΠροκόπης Παυλόπουλος.
στέλλουμε -ούτε πρόκειται να
υποστείλουμε- την Σημαία υπεράσπισης της Πατρίδας
και της Ελευθερίας μας, έναντι οιουδήποτε θα διανοείτο να
τις υπονομεύσει» τόνισε ο κ. Παυλόπουλος και πρόσθεσε:
«Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα, λοιπόν, να υπενθυμίσω
προς κάθε κατεύθυνση, ιδίως δε προς την γείτονα Τουρκία
-και, μάλιστα, για μια ακόμη φορά, από εδώ, την ιστορική
Νάξο- ότι η Ελλάδα είναι Χώρα ειρηνική που επιδιώκει
με συνέπεια και συνέχεια την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων
μαζί της».
Η καλή γειτονία, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «προϋποθέτει τον πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου
του Διεθνούς Δικαίου. Προϋποθέτει, επίσης, τον σεβασμό
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αν αναλογισθούμε ότι το
Διεθνές Δίκαιο καθορίζει, βεβαίως μεταξύ άλλων, την

E-mail: iho@otenet.gr

Επικράτεια και τα Σύνορα της
Ελλάδας στην περιοχή, καθορίζει όμως, ταυτοχρόνως, και την
Επικράτεια και τα Σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Και πρόσθεσε: «Με αφορμή,
μάλιστα, το γεγονός ότι σήμερα
δύο περιοχές του Νησιού σας,
μέρος της παραλιακής ζώνης
και ο υγρότοπος της αλυκής Νάξου, έχουν χαρακτηριστεί τόποι
ιδιαίτερης οικολογικής και κοινωνικής αξίας και ως εκ τούτου
ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο
"Natura 2000", επιτρέψατέ μου
να τονίσω, για μιαν ακόμη φορά,
ότι αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου
αποτελεί και το πρόγραμμα "Natura 2000", που αφορά
τον επακριβή καθορισμό των εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιοχών με προστατευόμενα οικοσυστήματα. Οι περιοχές
αυτές -συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους νησίδων και
βραχονησίδων, δίχως να έχει οιαδήποτε νομική σημασία το
ποια είναι η έκτασή τους και, a fortiori, το αν κατοικούνται
ή όχι -βρίσκονται εντός των συνόρων της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Κατά συνέπεια, είπε ο κ. Παυλόπουλος, οι κάθε μορφής
«αμφισβητήσεις» που, κατά καιρούς και κατά το δοκούν,
εγείρει η Τουρκία, είναι αβάσιμες και αυθαίρετες. «Συνακόλουθα δε βρίσκονται σ' ευθεία αντίθεση με το Διεθνές
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο», τόνισε.

Η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο
να αγοράσει Su-35 από τη Ρωσία
Η Άγκυρα μελετά την προσφορά της Ρωσίας για την εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών Σουχόι Su-35 στην Τουρκία μετά την αποπομπή της χώρας από το
πρόγραμμα συμπαραγωγής του μαχητικού F-35 τον Ιούλιο, έγραψε η εφημερίδα
Yeni afak, επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο Άμυνας, το τουρκικό γενικό επιτελείο
αεροπορίας και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη ρωσική πρόταση. Εάν
ταχθούν υπέρ της αγοράς, θα αρχίσουν διμερείς διαπραγματεύσεις για το ζήτημα.
Η Άγκυρα δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επίσημα για το ζήτημα.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποκλείσουν την Τουρκία από το
πρόγραμμα κατασκευής του F-35 εξαιτίας του ότι η Άγκυρα προχώρησε στην
απόκτηση του ρωσικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400,
διευκρινίζοντας πως η χώρα θα έχει τεθεί εντελώς εκτός του προγράμματος τον
Μάρτιο του 2020 και δεν θα της παραδοθούν τα περίπου 100 μαχητικά του τύπου
που σκόπευε να αποκτήσει.

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

Υπ. Εργασίας:
Έρχεται ο «ψηφιακός»
συνδικαλιστικός νόμος
Σε νέες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο χρονικό
διάστημα η κυβέρνηση, μετά τις πρόσφατες
τροπολογίες για τις απολύσεις και τις εργολαβίες. Στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του
υπουργείου Εργασίας θα βρεθεί ο συνδικαλιστικός νόμος, με αιχμή την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την διεξαγωγή απεργίας.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας
που επικαλείται σήμερα η «Καθημερινή της
Κυριακής», η πρώτη παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπει την δυνατότητα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ώστε να υπάρχει
«ανεμπόδιστη καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες και στην άσκηση
του σχετικού δικαιώματός τους». Παράλληλα,
διατηρείται η υποχρεωτικότητα παρουσίας
50%+1 στην λήψη των οικονομικών ενεργών
μελών μιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης στην γενική συνέλευση, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση. Η δεύτερη
παρέμβαση, που προβλέπει ο σχεδιασμός
του υπουργείου Εργασίας, θα αφορά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόμενων
και των εργοδοτών. Στόχος είναι η οργάνωση
ενός μητρώου μελών για κάθε συνδικαλιστική
οργάνωση με ακριβή αριθμό συμμετεχόντων
σε αυτή και άρα διαφάνεια στη συμμετοχή
των συνδικαλιστών σε όλες τις αποφάσεις που
λαμβάνονται. Η τρίτη παρέμβαση θα σχετίζεται
με τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, όπου οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούν να
δημοσιοποιούν τις ανακοινώσεις του ηλεκτρονικά, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της
αφισοκόλλησης. Από το υπουργείο Εργασίας,
πάντως, επισημαίνεται πως οι όποιες παρεμβάσεις αποφασιστούν, θα τεθούν σε κοινωνικό
διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι
ώστε να αναζητηθεί η απαραίτητη συναίνεση
από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών.

Στο 99% η ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΡ
Kατά 99% έχει ολοκληρωθεί το χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου
Trans Adriatic Pipeline στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. Οι συγκολλήσεις, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, υπόκεινται αυτή
την περίοδο σε αυτόματες δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούν
τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας
Θάλασσας στην Ευρώπη. Με αφετηρία τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας,
όπου θα συνδέεται με τον αγωγό φυσικού αερίου Trans Anatolian Pipeline
(TANAP), ο αγωγός TAP θα διασχίζει την Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την
Αδριατική Θάλασσα για να καταλήξει στην Νότια Ιταλία, όπου θα συνδέεται
με το ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου με κατεύθυνση την Ευρώπη.
Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι ένα από τα πιο σύνθετα συστήματα
αγωγών φυσικού αερίου που κατασκευάστηκαν ποτέ. Με μήκος που υπερβαίνει
τα 4.000 χλμ., θα διέρχεται από επτά χώρες και στην κατασκευή του θα συμμετάσχουν περισσότερες από δώδεκα κορυφαίες εταιρείες. Η μετοχική σύνθεση
του αγωγού TAP περιλαμβάνει τις εταιρείες BP (20%), SOCAR (20%), Snam
(20%), Fluxys (19%), Enags (16%) και Axpo (5%).
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«Σήκωσαν κεφάλι»
τα έσοδα τον Ιούλιο
Βαθιά ανάσα πήραν τα έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού τον Ιούλιο μετά τη «βουτιά»
κατά 15% που είχαν καταγράψει τον Ιούνιο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως εισπράχθηκαν
περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ από την πρώτη
δόση του φόρου εισοδήματος, ενώ συνολικά
στο ταμείο μπήκαν (προ επιστροφών) 5,566 δισ.
ευρώ ή 205 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με
τα προϋπολογισθέντα.
Οι εισπράξεις του Ιουλίου δίνουν «αέρα» στο
στόχο του υπουργείου Οικονομικών για μηδενική απόκλιση έναντι της δέσμευσης για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ στο τέλος
του έτους. Ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας
εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη του
στόχου, αισιοδοξία την οποία έχει μεταφέρει
και στους θεσμούς αναφορικά με την εντός
στόχων εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εντός της εβδομάδας, τα στοιχεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού αναμένεται να δείξουν
συνολικές εισπράξεις εσόδων στο επτάμηνο
ύψους 31,041 δισ. ευρώ με υπέρβαση 8,1%
έναντι του στόχου των 28,715 δισ. ευρώ (έσοδα
προ μείωσης επιστροφών). Οι επιστροφές
φόρου, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχονται
στο επτάμηνο στα 2,512 δισ. ευρώ και είναι και
αυτές αυξημένες σε σχέση με το στόχο (2,259
δισ. ευρώ) κατά 11,20% οδηγώντας τελικά σε
καθαρά έσοδα 28,529 δισ. ευρώ με υπέρβαση
7,84% (έναντι του στόχου για 26,456 δισ. ευρώ).
Η καλή πορεία των εσόδων στον τακτικό προϋπολογισμό αποτελεί θετικό μεν στοιχείο, αλλά
ενδεχομένως να μην είναι αρκετόπροκειμένου
να κλείσουν οι τρύπες που άνοιξαν εξαιτίας
των προεκλογικών παροχών από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες συνεχίστηκαν μετεκλογικά
(αν και με σαφώς μικρότερη δημοσιονομική
ένταση) από την κυβέρνηση της Ν.Δ.
Αρχικά οι θεσμοί είχαν προειδοποιήσει με
αποκλίσεις έναντι του στόχου οι οποίες θα μπορούσαν να υπερβούν ακόμα και τη μία μονάδα
του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις αυτές αμβλύνθηκαν στη
συνέχεια και μένει να φανεί με την έλευση των
θεσμών στις 23 Σεπτέμβρη και την αξιολόγηση
των πιο πρόσφατων δεδομένων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού αλλά κυρίως της πορείας των
120 δόσεων, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά του
πλεονάσματος. Αποκλίσεις οριακές δεν αποκλείονται από πηγές με γνώση των διεργασιών,
οι μεγάλες διαφορές, όμως, φαίνεται να έχουν
εξισορροπηθεί.

Προστασία α' κατοικίας:
Μόλις 17 αιτήσεις
σε έξι εβδομάδες
Ολοκληρώθηκε η 6η εβδομάδα λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία
της 1ης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και
επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών
και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην
κύρια κατοικία.
Αθροιστικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, από 1/7/2019 μέχρι 11/8/2019:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 64.657
χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της
αίτησης 14.191 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 17 αιτήσεις και διαβιβαστεί
στις τράπεζες.

Καμία ανοχή στη βία, λέει το ΥΠΟΙΚ

Ερχονται αυστηρές ποινές
για όσους χτυπούν εφοριακούς
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

26°C - 35°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 35°C

ΠΑΤΡΑ

20°C - 38°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 29°C

ΛΑΡΙΣΑ

19°C - 36°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό
επεισόδιο

«Δ

εν θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή στη βία», επισημαίνεται από την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με αφορμή την επίθεση σε ελεγκτές
της ΑΑΔΕ στον Πλατανιά Μαγνησίας.

Ταυτόχρονα προαναγγέλλονται αυστηρότερες ποινές
για όσους ασκούν βία σε δημοσίους υπαλλήλους εν
ώρα καθήκοντος.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Οικονομικών καταδικάζει τη νέα, απρόκλητη και άνανδρη επίθεση που δέχθηκαν εφοριακοί
υπάλληλοι εν ώρα καθήκοντος και εκφράζει τη στήριξή
της προς όλα τα στελέχη της ΑΑΔΕ που δίνουν τη μεγάλη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ήδη, ο υπουργός
Χρήστος Σταϊκούρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με
στελέχη της Υπηρεσίας που δέχθηκαν την επίθεση και
εξέφρασε τη συμπαράστασή του.
ΥΠΟΙΚ: Δεν θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή στη βία
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά των εργαζομένων που εκτελούν
το καθήκον τους θα λάβουν τη συντεταγμένη απάντηση
της Πολιτείας. «Πρόθεσή μας είναι να αναλάβουμε
άμεσα πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το υπουργείο
Δικαιοσύνης, το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη και
την εισήγηση της ΑΑΔΕ, για την αυστηροποίηση των
ποινών σε όσους ασκούν βία σε δημοσίους υπαλλήλους
εν ώρα καθήκοντος. Το είπαμε και το εννοούμε: Δεν
θα υπάρξει η παραμικρή ανοχή στη βία», καταλήγει το
υπουργείο Οικονομικών.

Το τελευταίο κρούσμα επίθεσης σε εφοριακοί συνέβη
στον Βόλο. Την ώρα που ο ελεγκτής συνέτασσε το φύλλο
ελέγχου για να επιβάλει πρόστιμα σε ιδιοκτήτρια πιτσαρίας, ο άνδρας της ιδιοκτήτριας τον χτύπησε στο χέρι
και προσπάθησε να επιτεθεί με καρέκλα στη γυναίκα
ελέγκτρια. Η γυνίκα ελέγκρτια απέφυγε την επίθεση,
αλλά ο ελεγκτής από το χτύπημα πήγε στο νοσοκομείο
και παραμένει νοσηλευόμενος με κάταγμα.
Ο δράστης εξαφανίστηκε για να αποφύγει το αυτόφωρο.
Η αστυνομία συνέλαβε την ιδιοκτήτρια, την άφησε όμως
τελικά ελεύθερη, αφού δεν είχε εμπλακεί στο συμβάν,
παρά μόνο μόνο φραστικά.
Να σημειωθεί ότι μόλις προ καιρού είχαμε ένα συμβάν με
επίθεση σε εφοριακό στην Κρήτη από οδηγό φορτηγού
μεταφορών, όταν του ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχου των
παραστατικών και των τιμολογίων για τα μεταφερόμενα
είδη. Εκείνος αντέδρασε και άρχισε να χτυπάει με γροθιές
την γυναίκα εφοριακό και τον συνάδελφό της.
Πρόκειται για δύο εφοριακούς της ΑΑΔΕ έναν άνδρα
58 ετών και μία γυναίκα 55 ετών οι οποίοι μεταφέρθηκαν
στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι εφοριακοί μεταφέρθηκαν
από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι
από γροθιές. Μάλιστα στη γυναίκα γρονθοκοπήθηκε
που χτύπησε ο δράστης πραγματοποιήθηκε αξονική
τομογραφία δεδομένου ότι είχε ρήξη τυμπάνου.

Ορισμένες παθήσεις αυξάνουν τον
κίνδυνο πρόκλησης εγκεφαλικού
επεισοδίου, κυρίως όταν οι πάσχοντες δεν ακολουθούν την κατάλληλη αγωγή και δεν προσπαθούν να
αλλάξουν «κακές» συνήθειες όπως
η φτωχή διατροφή και το κάπνισμα.
Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, απαιτείται από όσους παρουσιάζουν υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, μεταβολικό
σύνδρομο και σακχαρώδη διαβήτη.
Υπερτασικοί προσοχή
Ο εγκέφαλος είναι το κατεξοχήν
όργανο που βλάπτεται από την
υπέρταση σύμφωνα με τους ειδικούς. Ένας υπερτασικός κινδυνεύει κατά 70% από ένα αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο και κατά
30% από έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Μείωση της «κακής» χοληστερόλης
Η αυξημένη χοληστερόλη (υπερλιπιδαιμία) απειλεί όλα τα αγγεία
και όχι μόνο εκείνα που αιματώνουν
την καρδιά – άλλωστε οι περισσότεροι καρδιοπαθείς παρουσιάζουν
πρόβλημα και σε άλλα αγγεία π.χ.
στον εγκέφαλο, στις καρωτίδες,
στα πόδια. Με άλλα λόγια η χοληστερόλη εναποτίθεται και προκαλεί στένωση σε όλα τα αγγεία
του λεγόμενου αγγειακού δέντρου
– συμπεριλαμβανομένων και των
αγγείων του εγκεφάλου.
Προσέξτε αν έχετε μεταβολικό
σύνδρομο
Οι ειδικοί περιγράφουν με αυτό
τον όρο κάποιον που παρουσιάζει πολλές αλλά ήπιες διαταραχές
όπως ελαφρά υπέρταση, ελαφρώς
αυξημένα τριγλυκερίδια, ελαφρώς
αυξημένο σάκχαρο, ελαφρώς μειωμένη καλή χοληστερίνη (HDL)
κάτω από 40 mg/dL για τους άνδρες και κάτω από 50 mg/dL για
τις γυναίκες και αυξημένο βάρος
όπου η περιφέρεια μέσης είναι άνω
των 102εκ για τους άνδρες και άνω
των 88εκ για τις γυναίκες.
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S.O.S.
για την ατμοσφαιρική
ρύπανση στην Ελλάδα
και... «PANACEA»
για την ενημέρωση
των πολιτών
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το
σπουδαιότερο περιβαλλοντικό κίνδυνο και υπολογίζεται ότι προκαλεί τον
ίδιο αριθμό θανάτων με το κάπνισμα,
καθώς περίπου επτά εκατομμύρια
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως
σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ).
Υπολογίζεται ότι ο αέρας που αναπνέει το 90% των ανθρώπων μπορεί να
χαρακτηριστεί ως τοξικός. Συνεχώς
νέες έρευνες επιβεβαιώνουν τις
δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής στην υγεία, ιδιαίτερα για τα
παιδιά τα οποία είναι και τα πλέον
ευάλωτα στους ατμοσφαιρικούς
ρυπαντές.
H πανελλαδική υποδομή για τη
μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης
και κλιματικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ/
PANACEA) αποτελεί την μοναδική
ολοκληρωμένη Ερευνητική Υποδομή
(ΕΥ) για τη σύσταση της ατμόσφαιρας
και την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο για
την Ελλάδα, αλλά για όλη τη Νότια
Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του
το Πανεπστήμιο Κρήτης, η περιοχή
αυτή αποτελεί σταυροδρόμι αέριας ρύπανσης από την Ευρώπη, την
Αφρική και την Ασία. Μεταφερόμενοι
ρύποι όπως η σκόνη της Σαχάρας και
οι βιομηχανικοί ρύποι προστίθενται
στους τοπικά παραγόμενους ρύπους
στη περιοχή.. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περισσότεροι από οκτώ χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο
από την ατμοσφαιρική ρύπανση,
πολλοί περισσότεροι νοσούν λόγω της
έκθεσης σε αυτή ενώ χιλιάδες είναι
τα παιδιά που εμφανίζουν άσθμα.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του
2019, λαμβάνει χώρα η εκστρατεία
PANACEA (PANACEA 2019) με τη
συμμετοχή των κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της
Ελλάδας. Στόχος της εκστρατείας
είναι η καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επακόλουθης
έκθεσης του ανθρώπου σε αυτή σε 6
αστικές περιοχές στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα,
Βόλος, Ξάνθη).
Πραγματοποιούνται ταυτόχρονες μετρήσεις χαρακτηρισμού των αιωρούμενων σωματιδίων (που αποτελούν και
τον κύριο παράγοντα νοσηρότητας
και θνητότητας) και οι σχετικές με την
υγεία ιδιότητές τους στα προαναφερθέντα 6 μεγάλα αστικά κέντρα της
Ελλάδας και στον σταθμό υποβάθρου
για την Ελλάδα στο Φινοκαλιά στην
Κρήτη.
Η για πρώτη φορά ταυτόχρονη
χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στα έξι αστικά κέντρα
πραγματοποιείται μέσω επιτόπιων και
τηλεπισκοπικών μετρήσεων.

Πως θα βρεθούν τα 750 εκατ.
που ψάχνει η ΔΕΗ

Τ

ρεις κινήσεις δρομολογούν υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και η νέα
διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να μαζέψουν τα απαραίτητα 750 εκατ. ευρώ προκειμένου η δημόσια εταιρία να αναστρέψει την πτωτική της τροχιά και να σβήσει…
τις ζημιές στα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά
ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης
η ρευστότητα της δημόσιας εταιρίας έχει ανάγκη από το προαναφερόμενο ποσό, το οποίο θα
πρέπει να εξασφαλιστεί μέχρι
τις 24 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι τότε ο ορκωτός λογιστής (EY) θα συνοδεύσει με την έκθεση και τις παρατηρήσεις του τα εξαμηνιαία
οικονομικά αποτελέσματα της
επιχείρησης. Αν η διοίκηση
της επιχείρησης περιγράψει τα
μέτρα είσπραξης εσόδων, τότε
η έκθεση του ορκωτού λογιστή δεν θα θέτει θέμα βιωσιμότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση όσα έχει αναγγείλει
ο κ. Χατζηδάκης, η πρώτη ενέργεια για να αντλήσει ρευστότητα η εταιρία είναι οι αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Το
δυσάρεστο έργο θα αναλάβει ο νέος επικεφαλής της ΔΕH
ο Γιώργος Στάσσης και πηγές αναφέρουν ότι το ποσοστό
της αύξησης μπορεί να είναι και της τάξης του 10%.
Σε ένα τέτοιο σενάριο, με πρόχειρους υπολογισμούς, τα
επιπλέον έσοδα για την εταιρία εκτιμώνται σε 470 εκατ.
ευρώ. Ωστόσο, αυτά είναι σε ετήσια βάση, κι έτσι, αν οι
ανατιμήσεις τρέξουν από την 1η Σεπτεμβρίου στα ταμεία
της δεν πρόκειται να μπουν παρά περί τα 160 εκατ. ευρώ
έως το τέλος του χρόνου.
Η δεύτερη κίνηση που δρομολογείται από τα συναρμόδια
υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΝ αλλά και τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας είναι η πληρωμή παλιών οφειλών προς τη
δημόσια εταιρία για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
που παρείχε το 2011. Πρόκειται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της ΡΑΕ για ποσό κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.
Ο πονοκέφαλος… σε αυτήν την προσπάθεια είναι αφενός
να μπορέσει η ΡΑΕ να εντοπίσει με ακρίβεια τις οφειλές
προς την εταιρία και για να το κάνει αυτό θα πρέπει με
νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση να της δώσει την εξου-

σιοδότηση για τον έλεγχο.
Κι έστω ότι αυτό συμβαίνει με
το άνοιγμα της Βουλής μετά τις
θερινές διακοπές, ο νέος πονοκέφαλος… έχει να κάνει με το ποιος
θα πληρώσει αυτές τις ΥΚΩ. Ο
κρατικός προϋπολογισμός ή οι
καταναλωτές μέσω αύξησης της
συγκεκριμένης ρυθμιζόμενης
χρέωσης;
Ήδη το υπουργείο Οικονομικών
αναζητά το σχετικό κονδύλι, λένε
πληροφορίες, και δεν αποκλείεται είτε να τις αποδώσει άμεσα
και εξολοκλήρου, είτε σε δόσεις.
Η τρίτη κίνηση που έχει δρομολογηθεί από την απερχόμενη
διοίκηση της ΔΕΗ είναι τα δύο πακέτα των τιτλοποιήσεων
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εταιρία. Το συνολικό
τους ύψους ανέρχεται στα 1,5 με 1,7 δισ. ευρώ και η εταιρία
προσδοκά την άντληση εσόδων της τάξης των 400 με 500
εκατ. ευρώ. Η σχετική προετοιμασία για τους διαγωνισμούς
προσέλκυσης funds έχει γίνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και απομένει πια ο χρόνος διενέργειας τους, ο οποίος
εκτιμάται πως θα είναι γύρω στον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο.
Η δύσκολη εξίσωση που έχει να λύσει η κυβέρνηση είναι
οι αυξήσεις της κιλοβατώρας να μην επιβαρύνει τα 7 εκατομμύρια των πελατών της εταιρείας. Έτσι, σύμφωνα με
πληροφορίες, το υπουργείο ΠΕΝ και η ΡΑΕ αναζητούν
τρόπο μείωσης της χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ.
Ο ειδικός λογαριασμός αναμένεται προς το τέλος του
χρόνου να είναι πλεονασματικός κατά περίπου 180 εκατ.
ευρώ. Ωστόσο, η ΡΑΕ που είναι αρμόδια να αποφασίζει για
τη συγκεκριμένη χρέωση έχει κάνει γνωστό στο ΥΠΕΝ,
πως θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού της χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία
καταναλωτών λόγω της ανάγκης υιοθέτησης κοινής μεθοδολογίας που έχει καθιερώσει η Κομισιόν.
Το τι θα συμβεί με το ΕΤΜΕΑΡ, θα φανεί στο επόμενο
δεκαήμερο, αναφέρουν έγκυρες πηγές.

Σε ποιες παραλίες της Ελλάδας έχουν εμφανιστεί τσούχτρες
Πρόβλημα με τις τσούχτρες αντιμετωπίζουν ορισμένες ελληνικές παραλίες.
Μέσω πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη μέσω Google μπορείτε να ενημερώνεστε σε ποιες παραλίες έχουν κάνει την
εμφάνισή τους τσούχτρες. Σύμφωνα με το χάρτη, τσούχτρες έχουν εντοπιστεί μεταξύ άλλων στην παραλία Αυλάκι
στον Πόρτο Ράφτη, στην Κανταρέ της Κορίνθου, στην Αναυρο, Λύρη και Κριθάρια Μαγνησίας, στην παραλία Νέοι
Πόροι Πιερίας, στην παραλία Ναυάγιο Επανομή αλλά και στα Πυργαδίκια Χαλικιδικής.
Ο χάρτης δείχνει τις ελληνικές παραλίες που έχουν, ήδη, εντοπιστεί τσούχτρες.
Το πρόβλημα με τις τσούχτρες σε Πατραϊκό και Κορινθιακό ήταν τεράστιο, πριν από δύο χρόνια. Ενώ πέρυσι, επιστήμονες πρότειναν την απαγόρευση κολύμβησης εάν οι τσούχτρες επανεμφανιστούν. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
τα αίτια του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού των μεδουσών στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό κόλπο ήταν
άγνωστα, καθώς δεν διατίθενται επαρκή δεδομένα.
Απομακρύνετε τυχόν κολλημένα πλοκάμια από το σώμα σας. Προσοχή, όμως, όχι με γυμνά χέρια, καθώς θα μεταφέρετε τον ερεθισμό εκεί.
Ξεπλύνετε το σημείο που σας τσίμπησε η τσούχτρα με θαλασσινό νερό. Ποτέ μην βάζετε γλυκό νερό, καθώς ενδέχεται
να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.
Μην πιέζετε το σημείο του τσιμπήματος.
Τοποθετείστε κομπρέσες για να περιοριστεί ο ερεθισμός,
Βάλτε κρέμα με κορτιζόνη.
Εάν τα συμπτώματα είναι έντονα και δεν υποχωρούν, κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο φαρμακείο, καθώς μπορεί
να χρειάζεστε ένεση κορτιζόνης.
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Εθνική Τράπεζα:
Σε υψηλά δεκαετίας
ο δείκτης
εμπιστοσύνης των MμE
Θετικά κινήθηκε ο δείκτης εμπιστοσύνης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο
του έτους, ο οποίος σύμφωνα με την Έρευνα
Συγκυρίας που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας,
αναρριχήθηκε στις 18 μονάδες – από 13 το 2ο
εξάμηνο του 2018 – συνεχίζοντας για τέταρτο συνεχές εξάμηνο την ανοδική του πορεία,
επιτυγχάνοντας υψηλό δεκαετίας.
Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία βασίστηκε
σε έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε σε δείγμα
1.160 επιχειρήσεων, το θετικό κλίμα του δείκτη
εμπιστοσύνης αντανακλάται και στον στόχο
περαιτέρω ανάπτυξης των ΜμΕ, με το 55%
του τομέα να δηλώνει πως υιοθετεί αναπτυξιακή στρατηγική. Όπως προκύπτει από την
μελέτη, η άνοδος του δείκτη εμπιστοσύνης
επετεύχθη κυρίως λόγω θετικών προσδοκιών
για την εξέλιξη της μελλοντικής ζήτησης, με
τον επιμέρους δείκτη να σημειώνει άνοδο 15
μονάδων – εν όψει και της τουριστικής περιόδου που τονώνει τις προοπτικές όλων των
βασικών κλάδων. Από την άλλη πλευρά η
τρέχουσα ζήτηση σημείωσε μικρή επιβράδυνση – μετά την έντονη άνοδο του προηγούμενου εξαμήνου – παραμένοντας ωστόσο
κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (10 μονάδες).
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η
διατήρηση υψηλών προσδοκιών ανάπτυξης
από τις ΜμΕ, συμβάλλουν στην εμπέδωση
θετικότερων προοπτικών απασχόλησης. Έτσι,
παρά την στασιμότητα στα μερίδια των ΜμΕ
που προβλέπουν άνοδο και μείωση της απασχόλησης – 23% και 9% αντίστοιχα – οι ΜμΕ
που αναμένουν περαιτέρω άνοδο απασχόλησης
παραμένουν για τρίτο συνεχές εξάμηνο διπλάσιες έναντι εκείνων που εκτιμούν περιορισμό.
H ανοδική πορεία των πωλήσεων είχε θετική
επίδραση στην κερδοφορία των ΜμΕ – και
ιδιαίτερα των πολύ μικρών – με το μερίδιο των
κερδοφόρων επιχειρήσεων να αυξάνεται στο
78% του τομέα κατά το πρώτο εξάμηνο του
2019. Παράλληλα η σταδιακή ενίσχυση της
κερδοφορίας συμβάλει θετικά στη διατήρηση
χαμηλών προβλημάτων ρευστότητας, τα οποία
επηρεάζουν μόλις 19% των ΜμΕ (έναντι άνω
του του τομέα πριν μία πενταετία). Εστιάζοντας
στην τελευταία τετραετία, η έντονη άνοδος του
δείκτη εμπιστοσύνης επέτρεψε στις ελληνικές
ΜμΕ να βελτιώσουν τη σχετική τους θέση σε
όρους επιχειρηματικών προσδοκιών, διευρύνοντας την απόκλισή τους από τις μεγάλες
επιχειρήσεις στις 20 μονάδες (από 9 μονάδες
το 2015 και σχεδόν παράλληλη πορεία την
τελευταία δεκαετία).
Η διεύρυνση στο τέλος της περιόδου οφείλεται κυρίως στους κλάδους: βιομηχανίας – εν
μέρει λόγω συντήρησης αδύναμων μεγάλων
βιομηχανιών, ενώ η μικρομεσαία βιομηχανική δραστηριότητα έχει σε μεγάλο βαθμό
«ξεκαθαριστεί» κατασκευών – όπου οι ΜμΕ
διαπιστώνουν οφέλη από την ανάκαμψη ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας σε
μεγαλύτερο βαθμό από τον τομέα δημόσιων
έργων Οριακά καλύτερες προσδοκίες ζήτησης
συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές ΜμΕ
Πέρα από δυναμικότερες προσδοκίες σε σχέση
με τις ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα
πιο εντυπωσιακό, σύμφωνα με τους αναλυτές
της ΕΤΕ, είναι το γεγονός ότι – μετά από μακροχρόνια πίεση στη διάρκεια της κρίσης – οι
ελληνικές ΜμΕ εμφανίζονται πλέον οριακά
πιο αισιόδοξες από τις ευρωπαϊκές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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«Πράσινο»
στη σύμβαση
διάσπασης
της Inform
Λύκος ΑΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ιnform Λύκος ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης
Διάσπασης με απόσχιση
κλάδου και ταυτόχρονη
σύσταση νέας εταιρείας
(«Επωφελούμενη»), κατά
συνδυασμένη εφαρμογή
του άρθρου 54 του Ν.
4172/2013 και των διατάξεων των Ν. 4601/2019 και Ν.
4548/2018.
Η διάσπαση θα αφορά
την απόσχιση του κλάδου
παραγωγής, επεξεργασίας,
ανάπτυξης και εμπορίας
συστημάτων έντυπης πληροφορικής της IΝFORM
στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά
εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του
αποσχιζόμενου κλάδου της
30.06.2019.
Από την 01.07.2019 μέχρι
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, όλες
οι πράξεις που διενεργούνται και αφορούν στον
αποσχιζόμενο κλάδο θα
θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της
Επωφελούμενης.
Με την ολοκλήρωση της
διάσπασης (την ημέρα
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
της σχετικής εγκριτικής
απόφασης της αρμόδιας
Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α)
ιδρύεται η Επωφελούμενη
και η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος αυτής
λαμβάνοντας το σύνολο
των μετοχών έκδοσης της
Επωφελούμενης και ειδικότερα 4.313.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη και β) η Επωφελούμενη
υποκαθίσταται ως καθολική
διάδοχος στο σύνολο της
μεταβιβαζόμενης σε αυτήν
περιουσίας (ενεργητικό και
παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό
μετασχηματισμού του
αποσχιζόμενου κλάδου και
διαμορφώνεται μέχρι την
ημέρα ολοκλήρωσης της
διάσπασης.
Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση
της κατά Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων
της INFORM καθώς και
της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις
αρμόδιες Αρχές.

Kρας τεστ για 60 έργα του EΣΠA

M

έσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η απορρόφηση κονδυλίων μέσω του EΣΠA που κατέστη εφικτή
ήταν μόνο 364 εκατ. ευρώ. Kαι τούτο όταν πέρυσι, μία χρονιά με πενιχρές επιδόσεις, στο σύνολο του
έτους απορροφήθηκαν 1,6 δισ. ευρώ...

H νέα ηγεσία του Yπουργείου έθεσε μάλιστα τον στόχο σε πολύ υψηλότερα επίπεδα,
στα 5 δισ. ευρώ περίπου ετησίως. Δηλαδή
καλείται να πετύχει την απορρόφηση 4,5
δισ. ευρώ στους μήνες που απομένουν
μέχρι το τέλος του χρόνου.
Kαι αυτό αποτελεί ένα από τα μεγάλα
στοιχήματα της ηγεσίας του Yπουργείου
Aνάπτυξης. Πόσο μάλλον στο σενάριο
σύνδεσης των πρωτογενών πλεονασμάτων
με περισσότερες επενδύσεις (σ.σ. ο λόγος
για το σενάριο που κυοφορείται μεταξύ
Aθήνας και Bρυξελλών και μένει να φανεί
πως θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες).
Aναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Aνάπτυξης, στο τέλος Iουνίου
η δαπάνη εθνικών και κοινοτικών πόρων
ήταν 4,898 δισ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 24,25%), έναντι 4,534 δισ.
ευρώ στο τέλος του 2018 (22,44%) και 4,592 δισ. ευρώ στο τέλος του 1ου
τριμήνου. Στο τέλος του 2017 το πρόγραμμα έκλεισε με δαπάνη στα 3
δισ. ευρώ (ποσοστό 15,1%)...
Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, μεγάλη σημασία έχουν τα εκατοντάδες επιχειρηματικά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από κονδύλια
του EΣΠA και εγκρίθηκαν τους προηγούμενους μήνες.
Aπό το κατά πόσο θα περάσουν γρήγορα στο στάδιο εφαρμογής και
εκταμίευσης κονδυλίων θα εξαρτηθεί και η παροχή ρευστότητας στην
αγορά, αλλά και αλλά η επίτευξη των στόχων του EΣΠA.
Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι τις μεγάλες δαπάνες παράγουν τα μεγάλα
έργα. Έχουν ενταχθεί περίπου 60 έργα.
Σε αυτά οδηγείται το ήμισυ των κονδυλίων του EΣΠA, περίπου 10 δισ.
ευρώ. Yπάρχουν συμβάσεις για 7 δισ. ευρώ και οι δαπάνες είναι στα 2,7
δισ. ευρώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου.
Xωρίζονται σε 5 τουλάχιστον μεγάλες κατηγορίες με διαφορετικά
δομικά προβλήματα:
* H πρώτη εξ αυτών είναι τα διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Δηλαδή η παροχή χαμηλότοκων δανείων προς τον επιχειρηματικό
κόσμο. Kάποια έχουν λάβει από πέρυσι χρήματα, κάποια από τα προηγούμενα χρόνια. Mόνο στα πιο μεγάλα εξ αυτών οδηγούνται πόροι του
EΣΠA αξίας 1,6 δισ. ευρώ περίπου. Έχουν ήδη αποδοθεί (δεσμευθεί
στα ταμεία) κονδύλια 1,4 δισ. ευρώ περίπου (βοηθώντας και την απορρόφηση του 2018). Ωστόσο, μόνο τα 263 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί
σε επιχειρήσεις μέσω χαμηλότοκων προνομιακών δανείων, εγγυήσεων,
επιχειρηματικών συμμετοχών και άλλων παρεμβάσεων.
Mεταξύ άλλων, είναι το Tαμείο Yποδομών, το Tαμείο Eπιχειρηματικότητας II, το Tαμείο Eπιχειρηματικών Συμμετοχών αλλά και το ταμείο
ενεργειακής αναβάθμισης.
Aν τα έργα αυτά επιταχυνθούν, όπως αναφέρουν αρμόδιοι φορείς, τότε
θα είναι ένα σημαντικό βήμα ούτως ώστε να παραχθεί ρευστότητα, αλλά
ενδεχομένως να υπάρξει και μία δεύτερη ευκαιρία.
Δηλαδή, με την αποπληρωμή των δανείων τα Tαμεία αυτά να «ξαναγεμίσουν» με πόρους και να μπορούν να δώσουν το νέο γύρο δανει-

οδοτήσεων.
• H άλλη μεγάλη κατηγορία είναι οι 4
υποδομές Mετρό. Eίναι ουσιαστικά τα
πιο ακριβά έργα του EΣΠA. Έχουν αξία
2,7 δισ. ευρώ και οι δεσμεύσεις είναι 1,84
δισ. ευρώ. Oι απορροφήσεις είναι μόνο
706 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνουν τα 2 έργα
για το Mετρό Θεσσαλονίκης (Bασική
Γραμμή και επέκταση έως Kαλαμαριά).
Tο νέο έργο για την κατασκευή Γραμμής
4 του Mετρό Aθήνας στο τμήμα Άλσος
Bεΐκου - Γουδή αλλά και την επέκταση
του Mετρό Aθήνας (τμήμα Xαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Mετρό Aθήνας). Tα
έργα του μετρό Θεσσαλονίκης έχουν τα
πιο μεγάλα προβλήματα και επιχειρείται
να αποδώσουν απορροφήσεις.
• Mία άλλη κατηγορία είναι το κτηματολόγιο αλλά και η κατασκευή των
αυτοκινητοδρόμων. O άξονας Πάτρα Πύργος αξίας 355 εκατ. ευρώ έχει
δαπάνη 17 εκατ. ευρώ, ενώ η κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα
του αυτοκινητόδρομου Kεντρικής Eλλάδας αξίας 331 εκατ. ευρώ που
πρόσφατα εντάχθηκε έχει απορρόφηση 68 εκατ. ευρώ. H ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Aκτίου με το
Δυτικό Άξονα αξίας 240 εκατ. ευρώ έχει απορρόφηση 42 εκατ. ευρώ.
• Yπάρχουν και τα έργα περιβάλλοντος. Eντάχθηκε η συλλογή αστικών
λυμάτων Δήμων Pαφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Aρτέμιδοςαξίας 292
εκα ευρώ με μηδςενικές ακόμη δασπάνρς, αλλά και η συλλογή αστικών
λυμάτων Δήμου Mαραθώνα μόλις ξεκίνησςε με κόστος 140 εκατ. ευρώ
και μηδενική απορρόφηση.
• Στο πεδίο της ενέργειας δύο είναι οι πιο μεγάλες επενδύσεις μέσω του
EΣΠA. H διασύνδεση των Kυκλάδων με το Hπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Yψηλής Tάσης αξίας 273 εκατ. ευρώ με απορρόφηση 88
εκατ. ευρώ και το έργο Διασύνδεσης της Kρήτης με το EΣMHE αξίας
356 εκατ. ευρώ με απορρόφηση 10 εκατ. ευρώ.
Στο θέμα των κονδυλίων αναφέρθηκε αναλυτικά ο αρμόδιος υπουργός
ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Aνέφερε ότι ο προϋπολογισμός του
εν εξελίξει EΣΠA είναι 22 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αγροτικών
προγραμμάτων. Aπό αυτά τα 22 δισ. ευρώ, αυτή τη στιγμή έχουν πληρωθεί, δηλαδή έχουν λογιστικοποιηθεί ως δαπάνες, περίπου 4,9 5 δισ.
ευρώ. «Άρα, έχουμε ακόμα 17 δισ. να δαπανήσουμε μέχρι το 2023.
Θεωρητικά είναι μέχρι το 2020-21. Aλλά εμείς, ως Έλληνες, θεωρούμε
δεδομένη την παράταση.
Συνεπώς, πρέπει κάθε χρόνο ως το 2023 να δαπανούμε περί τα 5 δισ.
ευρώ. Πρέπει να τρέξουμε υπεράνθρωπα μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου να καταφέρουμε αυτό να το φτάσουμε στο 100%,
γιατί αυτός είναι ο στόχος και εκεί θα κριθούμε».
Mάλιστα είπε ότι «είναι άθλος. Άθλος για εμάς, για τις υπηρεσίες του
υπουργείου, για τα εμπλεκόμενα Yπουργεία. Eίναι αγώνας δρόμου.
Eγώ τουλάχιστον έχω δεσμευθεί να μην χάσουμε ούτε έναν πόρο, ούτε
ένα ευρώ από τους πόρους του EΣΠA. Aυτός είναι ο στόχος μας αλλά
δεν είναι εύκολο»...

Άκαρπη η συνάντηση Γεωργιάδη - Creta Farm
Με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη συναντήθηκαν χθες οι βασικοί μέτοχοι της Creta Farm για την πορεία διάσωσης της επιχείρησης και το
αίτημα των τραπεζών να δοθούν ως ενέχυρο οι μετοχές των βασικών μετόχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι βασικοί μέτοχοι της Creta Farm προς το παρόν δεν φαίνεται να συναινούν στην ενεχυρίαση των μετοχών τους,
πέραν του 19% που έχει ήδη ενεχυριαστεί από τις τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Αδ. Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην Καθημερινή είχε δηλώσει ότι «μέχρι σήμερα οι μέτοχοι δεν έχουν δείξει
την καλή διάθεση να παράσχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις προς τις τράπεζες για να χορηγηθεί από τις τράπεζες επιπλέον κεφάλαιο».
Όπως διευκρίνισε «δεν έχουν βάλει ενέχυρο τις μετοχές τους. Η υπογραφή τους στο MoU είναι η καλή τους πρόθεση, δεν αποτελεί ενέχυρο
μετοχών. Οι ιδιοκτήτες της Creta Farm θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να αποφασίσουν σοβαρά αν θα παράσχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις
στις τράπεζες, ώστε να έχουν το αναγκαίο κεφάλαιο ή αν θα αποφασίσουν ότι θέλουν να ρισκάρουν μόνοι τους. Και σε αυτή την περίπτωση
να ξέρετε ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι καλές. Το λέω από τώρα για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Φρέσκο χρήμα από τις τράπεζες χωρίς
εγγυήσεις δεν μπορεί να δοθεί. Αν έχουν οι ιδιοκτήτες σχέδιο εγγυήσεων που μπορούν να το δεχτούν οι τράπεζες πολύ ευχαρίστως να παράσχω ξανά τις υπηρεσίες μου. Όμως στο τέλος οι μέτοχοι αποφασίζουν για τη μοίρα μιας επιχείρησης, όχι ο υπουργός».
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Μειώθηκαν
τα κέρδη
της Μασούτης
Μειώθηκαν τα κέρδη της
αλυσίδας super market Μασούτης για την οικονομική
χρήση 2018 λόγω της αύξησης των εξόδων που έφερε,
στο ξεκίνημά της, η επέκταση
στην Αθήνα με τη διοίκησή
της να θέτει ως στόχο για τη
φετινή χρονιά την (επ)άνοδο
των EBITDA σε επίπεδα άνω
των 50 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις της
Μασούτης ανήλθαν σε 770,35
εκατ. ευρώ από 761,6 εκατ.
ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 1,2%. Τα μικτά
κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,3%
διαμορφούμενα, πέρσι, στα
179,5 εκατ. ευρώ από 177,2
εκατ. ευρώ το 2017. Το μικτό
περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,3% ελαφρώς
υψηλότερο από την προηγούμενη χρονιά.
Η μεγάλη αύξηση στα έξοδα
διάθεσης (+18 εκατ. ευρώ)
και ακολούθως στις δαπάνες
διοίκησης (+4 εκατ. ευρώ) είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA)
να υποχωρήσουν κατά 18,6%
διαμορφούμενα σε 39,78 εκατ.
ευρώ από 48,8 εκατ. ευρώ το
2017.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 14 εκατ. ευρώ από
25 εκατ. ευρώ το 2017 και τα
καθαρά μετά από φόρους στα
13,6 εκατ. ευρώ από 19,2 εκατ.
ευρώ, το 2017.
Στόχος της Διοίκησης, με
βάση την έκθεση διοίκησης
που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018,
είναι η διατήρηση των προ
φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA)
σε επίπεδα άνω των 50 εκατ.
ευρώ, εξέλιξη που θα οδηγήσει
σε ενισχυμένη καθαρή κερδοφορία, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τα ίδια κεφάλαια
της αλυσίδας.
Ο δανεισμός ανήλθε στα 131,8
εκατ. ευρώ, αυξημένος λόγω
της εξαγοράς της Προμηθευτικής, ενώ αν αφαιρεθούν τα
ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνεται στα 97,5 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης καθαρός δανεισμός
προς EBITDA διαμορφώνεται
σε 2,45 φορές.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η
Μασούτης είχε σε λειτουργία
330 καταστήματα (292 καταστήματα λιανικής, 16 καταστήματα κατηγορίας Grand, 22
καταστήματα Cash & Carry).
Στη χρήση 2018 άνοιξαν 2 νέα
καταστήματα και έκλεισε 1 κατάστημα. Φέτος, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το άνοιγμα
4 νέων καταστημάτων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Υποβλήθηκαν 2.804 αιτήσεις
για 32 θέσεις της προκήρυξης
ΑΣΕΠ 5Κ/2019
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2019 του
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401
ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας), υποβλήθηκαν 2.804 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: - 199 αιτήσεις για
την κάλυψη 5 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. - 1.091
αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας
Τ.Ε. - 1.514 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων
κατηγορίας Δ.Ε. Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας
Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των
υποψηφίων ανέρχεται σε 2.876 και αναλύεται
ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής: ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΚΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) 45 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 154 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 899 ΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 192 ΔΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1.139 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
290 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 157

10 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο, για τις
ανάγκες αυτής στο Νομό Δωδεκανήσου. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών - Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851
00 - ΡΟΔΟΣ, υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου, τηλέφωνα επικοινωνίας 22413- 65280 ή
22413 -65282. Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο των
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων
των Δήμων Ρόδου, Αστυπάλαιας, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη πρόσληψης
1.500 Ειδικών Φρουρών
στην Ελληνική Αστυνομία

Α

νακοινώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής η προκήρυξη διαγωνισμού για την
πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε χίλιους πεντακόσιους

(1.500).

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά
τα ανωτέρω, ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], ήτοι χίλιες
διακόσιες (1.200) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/
ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των
τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών,
Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄
Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], ήτοι τριακόσιες (300) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που
κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των
τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή
αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού
της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/

ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που
οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας
κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις
θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας. Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές
κατηγορίες, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε
προηγούμενης αίτησης. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται
να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα
του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας
προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 26-08-2019.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται
δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται
ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται
δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό.

36 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών
07/08/2019 A+ A- Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων)(Ν. Αττικής) *ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 31- 12-2019 30 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ (Δ. Αθηναίων)(Ν. Αττικής)
*ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 31- 12-2019 3 103 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ (Δ Αθηναίων) (Ν.
Αττικής) *ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 31- 12-2019 3 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Μακρυγιάννη 2 - 4, Τ.Κ. 117 42, υπόψη κου Κοσσυφίδη Κων/
νου και Ε. Παπαντωνίου (τηλ. επικοινωνίας: 210 92 25 114 - 2109238724 εσωτ: 209-208). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
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Έκτακτη πρόσληψη
46 κτηνιάτρων
από το ΥπΑΑΤ
για την πρόληψη
εισόδου
στην Ελλάδα
της Αφρικανικής
πανώλης
των χοίρων
Τροπολογία για την άμεση πρόσληψη και για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, κτηνιάτρων με σκοπό
την πρόληψη εισόδου στη χώρα της
Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων
και τον έλεγχο του νοσήματος σε περίπτωση εξάπλωσής του, κατέθεσε
στη Βουλή, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης
Βορίδης. Η σχετική διάταξη αφορά στην πρόσληψη 46 Κτηνιάτρων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για
ένα έτος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που
σχετίζονται με την προστασία της
αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια
των τροφίμων και την προστασία
της δημόσιας υγείας, όπως επί λέξει
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση
της τροπολογίας. Με την πρόσληψη
του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων είναι πλέον σε θέση
να παρέμβει άμεσα περιορίζοντας
ή ανακόπτοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις ενός έκτακτου συμβάντος,
προστίθεται στην ίδια αιτιολογική
έκθεση. Στην τοποθέτησή του στην
Ολομέλεια της Βουλής, το πρωί της
Πέμπτης (8/8/2019), ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης εξήγησε
τις συνέπειες της συγκεκριμένης
ζωονόσου διευκρινίζοντας ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους αλλά μόνον για το ζωικό κεφάλαιο και ότι σε καμία περιοχή
της ελληνικής επικράτειας δεν έχει
εκδηλωθεί αυτή τη στιγμή κρούσμα για να κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Αιτιολογώντας
την αναγκαιότητα της κατάθεσης
της συγκεκριμένης τροπολογίας
ο κ. Βορίδης τόνισε ότι πλέον η
Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων
εμφανίστηκε και στη γειτονική μας
Βουλγαρία για να προσθέσει: Μέχρι
πρότινος ήταν σχετικά βόρεια (σ.σ.:
στο έδαφος της Βουλγαρίας), όμως
τώρα εμφανίστηκαν κρούσματα και
στη Φιλιππούπολη. Επομένως, η
νόσος κατεβαίνει νοτιότερα. Πρέπει
να πάρουμε άμεσα μέτρα. Παράλληλα ανέφερε ότι ήδη έχουν ληφθεί
μέτρα από το Υπουργείο προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι και
να ενημερωθούν οι χοιροτρόφοι
για τα πρωτόκολλα διαχείρισης.
Τώρα, απλώς, επειδή βρισκόμαστε σε αυτό τον βαθμό εγγύτητας
(σ.σ.: Στη Φιλιππούπολη), εκείνο
το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι
να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα
να μην έρθει η ζωονόσος σε εμάς,
συμπλήρωσε ο Υπουργός.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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7
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

7 προσλήψεις
στο Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης
της Κέρκυρας
Το υπουργείο πολιτισμού
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά επτά (7) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου
Ασιατικής Τέχνης που εδρεύει
στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων.
101 Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Κέρκυρα (Δήμος Κερκύρας,
Ν. Κέρκυρας) ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων
Φυλάκων Αρχαιοτήτων Από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης τεσσάρων (4)
μηνών και όχι πέραν της 31-122019 3 102 Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρα (Δήμος
Κερκύρας, Ν. Κέρκυρας) ΔΕ
ΦύλαξηςΠληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης τεσσάρων (4)
μηνών και όχι πέραν της 31-122019 1 103 Μουσείο Ασιατικής
Τέχνης Κέρκυρα (Δήμος
Κερκύρας, Ν. Κέρκυρας) ΥΕ
Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για διάρκεια απασχόλησης
τεσσάρων (4) μηνών και όχι
πέραν της 31-12-2019 2 104
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Κέρκυρα (Δήμος Κερκύρας,
Ν. Κέρκυρας) ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού - Εργατών Από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης τεσσάρων (4)
μηνών και όχι πέραν της 31-122019 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της Υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης,
Παλαιά Ανάκτορα Τ.Κ. 49 100,
Κέρκυρα, υπόψη κας Άννας
Κοσκινά ή κας Σακαρέλη
Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας:
26610-30443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων

31 προσλήψεις εμπειρογνωμόνων
για εκπόνηση - συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές
της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης

Τ

ο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο
της Πράξης Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου
στους μαθητές-μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης - MIS 5007902 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει την
πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων - Εμπειρογνωμόνων - Πτυχιούχων Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση/συγγραφή (με απόδοση στην ελληνική και τουρκική γλώσσα) εννέα διδακτικών
πακέτων (Πρόγραμμα Σπουδών και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό), ως εξής:

2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.1] για την εκπόνηση Προγράμματος
Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο
Σίρα (Βιογραφία του Προφήτη) για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.2] για την εκπόνηση Προγράμματος
Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο
Ακαήντ (Θεμελιώδεις Αρχές του Ισλάμ) για την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
3 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.3] για την εκπόνηση Προγράμματος
Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο
Τουρκική Γλώσσα για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου. 2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.4] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και
τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Ισλαμική
Ιστορία για την Γ’ τάξη Γυμνασίου. 2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.5]
για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Κορανική Καλλιγραφία
για την Β’ τάξη Γυμνασίου. 4 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.6] για την
εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου)
για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου. 6 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.7]
για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Αραβική Γλώσσα για
τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου. 2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.8]
για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Θρησκευτική Μουσική
για την Α’ τάξη Γυμνασίου. 8 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.9] για την
εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Κοράνιο για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’
Γυμνασίου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο εντύπως αίτηση
με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε
σφραγισμένο φάκελο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
ή courier στην ταχ. διεύθυνση: Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 7ος όροφος, Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.115
21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής
και καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του
Ι.Ε.Π. Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει
την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Υποβολή αιτήματος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7922/26.07.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης
Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη
της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης Δεν λαμβάνονται υπόψη: α)
Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά. β) Αιτήσεις
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία και μόνο έντυπη αίτηση. Πληροφορίες στα τηλ.:
213 1335168 (κ. Ειρήνη Κυριακίδη), e-mail: ierosp@iep.edu.gr &
213 1335158 (κ.κ. Σαββοπούλου & Νταούλας), e-mail: contracts.
procurement@iep.edu.gr (έως και 11-09-2019, εκτός μη εργασίμων
ημερών). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-08-2019 έως και
16-09-2019 (15.00μ.μ.), (εκτός μη εργασίμων ημερών) Περισσότερες
πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.
gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832/document .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κάνω γνωστό ότι, μετά την από
30.07.2019 έγγραφη παραγγελία του
Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Λουκόπουλου, σύμφωνα με την από 12.08.2019 και
με αριθμό 8102β΄ έκθεση επίδοσής μου,
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για την Παναγιώτα
Μπρουτζή του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέου
Δημητρίου, αριθμός 92 και ήδη, σήμερα, άγνωστης διαμονής και κατοικίας,
ακριβές αντίγραφο της από 29.07.2019
ΑΙΤΗΣΗΣ (ασφαλιστικά μέτρα) του Αναστασίου Πανανάκη του Νικολάου, κατοίκου Κέρκυρας, περιοχή Τζάβρου, Α.Φ.Μ.
068685916, ως κληρονόμου του πατέρα
του, Νικολάου Πανανάκη του Αναστασίου, ο οποίος απεβίωσε, την 20-5-2019,
στη Νέα Ιωνία Αττικής, η οποία (αίτηση)
απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με
το αιτητικό της, το οποίο έχει ως εξής:
Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου
δικαιώματός του, που πηγάζει, από την
τελεσθείσα, σε βάρος του πατέρα του,
αδικοπραξία. ΖΗΤΕΙ Να γίνει, εξ ολοκλήρου, δεκτή, η παρούσα αίτησή του, με
σκοπό να διαταχθεί, από το ανωτέρω
Δικαστήριο, η συντηρητική κατάσχεση
κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας
της ανωτέρω καθ’ ης, καθώς και κάθε
απαίτησής της, κατά τρίτου, έως το ποσό των 380.000 ΕΥΡΩ, άλλως, το, κατά
την κρίση του ανωτέρω Δικαστηρίου,
πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο. Να του
χορηγηθεί, από το ανωτέρω Δικαστήριο, προσωρινή διαταγή, περί απαγόρευσης μεταβολής της πραγματικής και
της νομικής κατάστασης κάθε κινητής
και ακίνητης περιουσίας της ανωτέρω
καθ’ ης, καθώς και κάθε απαίτησής της,
κατά τρίτου, έως την έκδοση της απόφασης, επί της παρούσας αίτησής του.
Να καταδικασθεί η ανωτέρω καθ’ ης, στη
δικαστική δαπάνη του και στην αμοιβή
του πληρεξουσίου Δικηγόρου του. Στο
τέλος της αίτησης υπάρχουν: α) πράξη
κατάθεσής της με γενικό αριθ. κατάθεσης
69164/2019/30.07.2019 και με ειδικό
αριθ. κατάθεσης 8690/2019 και β) ταυτόχρονη πράξη του Προέδρου Υπηρεσίας
του ανωτέρω Δικαστηρίου, Ευάγγελου
Χατζίκου, που ορίζει δικάσιμο για συζήτηση προσωρινής διαταγής, στο γραφείο
του Προέδρου Υπηρεσίας του ανωτέρω
Δικαστηρίου, στις 23.08.2019, ημέρα:
Παρασκευή, ώρα: 10:00, για να λάβει η
ανωτέρω καθ’ ης γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί
στη συζήτησή της προσωρινής διαταγής,
όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 12.08.2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος

2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφερείας
Πελοποννήσου - Ηπείρου, για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Πάτρας που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο απάσχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου/Τομέας Υποστήριξης Σμύρνης 1, Τ.Κ. 26222 ΠΑΤΡΑ, Ν.ΑΧΑΪΑΣ, απευθύνοντάς την υπόψη κου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ Ελευθέριου - Φίλιππα, Γραφείο 109 1ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 2610-368113)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα αυτής όπου
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία
καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
αρχίζει από 08/08/2019 έως και 19/08/2019.

Τα FAX
της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.331210 38.17.281
Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η επιστροφή
του Αιγύπτιου
μεγιστάνα στην Ελλάδα
και οι επενδύσεις
Ποιος «καλός άνεμος» έφερε τον Nαγκίπ Σαουίρις πίσω στην Eλλάδα; H επιστροφή ενός «φίλου
από τα παλιά» όπως ο Aιγύπτιος μεγιστάνας, με
κάθε επισημότητα, σε ένα timing κατά το οποίο
η χώρα αναζητά μετεκλογικά ένα επενδυτικό
restart, συνδυάζεται με τις προσδοκίες προσέλκυσης νέων κεφαλαίων και από το εξωτερικό.
Tι, όμως, μπορεί να έχει στο μυαλό του, ο
επικεφαλής του μεγάλου επενδυτικού ομίλου
Orascom Investment Holding Group, η περιουσία του οποίου αγγίζει σήμερα τα 2,9 δισ. $
σύμφωνα με το Forbes;
Tα χλιδάτα ξέφρενα πάρτι με τα σούσι και τις
πανάκριβες σαμπάνιες στο Nammos της Mυκόνου στο παρελθόν με τον ίδιο σε ρόλο «οικοδεσπότη», οι πιο πρόσφατες προσωπικές επενδύσεις του 65χρονου billionaire στο ελληνικό real
estate με την αγορά δυο πολυτελών κατοικιών
στο «Nησί των Aνέμων», αλλά και οι τακτικές
επισκέψεις του σε αυτό, αποτελούν «την μια όψη
του νομίσματος», όσον αφορά την αγάπη του για
την πατρίδα μας και την κοσμοπολίτικη καλοκαιρινή ζωή που προσφέρει.
H διαχρονική σχέση του Σαουίρις με την Eλλάδα
σαφώς διατηρεί και μια «δεύτερη όψη», πιο
σημαντική, η οποία συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες, που ο ίδιος θέλει να «αδράξει», σε
μια καλύτερη φαινομενικά εποχή για την εγχώρια
οικονομία, μετά από δέκα «πέτρινα χρόνια».
Tο πρώτο, ί-σως, που σκέφθηκαν όσοι είδαν
τις εικόνες από την συνάντηση του δεύτερου
πλουσιότερου Aιγύπτιου με τον πρωθυπουργό
Kυριάκο Mητσοτάκη στο Mέγαρο Mαξίμου και
τον άκουσαν να δηλώνει «φίλος της Eλλάδας
και έτοιμος να κάνει μεγάλες επενδύσεις», ήταν
ότι το «μήνυμα» πως «κάτι αλλάζει» άρχισε να
φθάνει παντού...
Πόσο, μάλλον, όταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μπαίνει, πάλι, ένας άνθρωπος ο οποίος
έκανε μια μεγάλη, άτυχη επένδυση στην Eλλάδα,
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με την Wind
Hellas, από το 2007 ως τα πρώτα χρόνια της
κρίσης, το 2011, όταν έφυγε διαπιστώνοντας όχι
μόνο ότι αυτή δεν απέδωσε, μα και ότι ο «λογαριασμός» έφθασε για εκείνον στα 650 εκατ.
ευρώ, μέχρι να αποχωρήσει από την εταιρία.
Tότε, κατείχε ακόμα το 50% συν μια μετοχή και
της Tellas και τον καιρό που συζητούσε με τον
πρώην υπουργό οικονομικών Γ. Aλογοσκούφη
την πλήρη εξαγορά της, αναφέρθηκαν και στο
ενδεχόμενο συμμετοχής του στον χώρο των
τραπεζών...

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Tι ψάχνουν Άγγλοι
και Aμερικανοί στην EYΔAΠ

M

ε γεωμετρική... πρόοδο αυξάνουν οι τοποθετήσεις και τα πακέτα μετοχών στο
«χαρτί» της EYΔAΠ, εν όψει της μερικής ιδιωτικοποίησης και της νέας σύμβασης
για το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Eίναι ενδεικτικό ότι τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν διακινηθεί συνολικά σε πακέτα πάνω από 300 χιλιάδες μετοχές,
με την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας να βρίσκεται στα 847
εκ. ευρώ. Θέση στην EYΔAΠ έχει λάβει εσχάτως ένα αμερικανικό fund, με έδρα στη Nέα Yόρκη, ύστερα από την
απόκτηση πακέτου περί των 100 χιλιάδων μετοχών. H θέση
ήταν μικρή, αλλά έρχεται ύστερα από το έντονο ενδιαφέρον
που εκδηλώνουν ευρωπαϊκά funds το τελευταίο διάστημα.
Mε πρώτο στη λίστα το Amber Capital του Aρμένιου Joseph
Oughourlian, που με «βάση» το Λονδίνο (και με γραφεία
σε N. Yόρκη και Mιλάνο), έχει «ανακαλύψει» καιρό τώρα
την ελληνική αγορά. Tο fund που προβάλλεται ως «ακτιβιστικό» έχει υπό διαχείριση 1,6 δισ. δολ. και συνηθίζει
να επενδύει σε υποτιμημένες εταιρίες στην περιοχή της
Nοτιοανατολικής Eυρώπης.
Στη χώρα μας έγινε γνωστό αρχικά από την τοποθέτησή
του στον OTE, όπου μάλιστα μέσω του fund manager
Giouseppe Di Mino διεκδίκησε συμμετοχή στο διοικητικό
συμβούλιο. Eκεί όμως που έκανε μεγάλο «παιχνίδι» ήταν η
Eλλάκτωρ. Aφού κατά τη διάρκεια της περσινής εσωτερικής σύγκρουσης στον όμιλο πούλησε την συμμετοχή του
-περί το 5%- προς τους αδελφούς Kαλλιτσάντση, έναντι 2,15
ευρώ/μετοχή, αρκετούς μήνες αργότερα απέκτησε το ίδιο
ποσοστό από τον Δ. Kούτρα, έναντι 1,25 ευρώ/μετοχή, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη. Tην περασμένη Παρασκευή
πούλησε σχεδόν το σύνολο της θέσης του (3,9%) στα 2,2
ευρώ, βάζοντας στο ταμείο του κέρδη άνω των 8 εκ. ευρώ.
Πρόσφατα είχε ρευστοποιήσει κάποιες θέσεις σε άλλα
«χαρτιά», όπως την EXAE, αλλά αναζητά τις επόμενες
ευκαιρίες, κυρίως σε εταιρίες με ρευστότητα στην μετοχή
και θεμελιώδη μεγέθη.
Στο πλαίσιο αυτό έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς την
EYΔAΠ.
H εταιρία λόγω και του ευαίσθητου αντικείμενου της, βρίσκεται, μέχρι τώρα, στο «κάτω μέρος» της λίστας ιδιωτικοποιήσεων, καθώς το TAIΠEΔ πρόκειται να πουλήσει
το 11,33% των μετοχών που κατέχει, αλλά όχι στο άμεσο
χρονικό διάστημα. Tο Eλληνικό Δημόσιο ελέγχει συνολικά το 61,33% (με το 50% να βρίσκεται στην EEΣYΠ), ο
Aμερικανός επενδυτής John Paulson το 9,99%, ενώ θέσεις
κατέχουν Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, αλλά κι ένας Έλληνας ιδιώτης επενδυτής.
O Paulson αγόρασε το 2014 στα 8,10 ευρώ/μετοχή (με το
«χαρτί» να βρίσκεται τώρα στα 7,9 ευρώ) αλλά παραμένει

στην θέση του, αν και έχει δεχτεί κρούσεις να πουλήσει
μέρος των μετοχών του. Προφανώς, πέρα από τα ικανοποιητικά μερίσματα που έχει εισπράξει, αναμένει να δει
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην εταιρία με τη νέα κυβέρνηση. Έτσι και αυτό το θέμα, -εκτός από τις τράπεζες-,
θα είναι στην ατζέντα της συζήτησης που θα έχει με τον
πρωθυπουργό K. Mητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στις
HΠA τον Σεπτέμβριο.
Πέρα από την μερική ιδιωτικοποίηση, που θα «τρέξει» ανάλογα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, η EYΔAΠ εντός
του 2019 έχει να λύσει το θέμα του φυσικού μονοπωλίου
που κατέχει καθώς λήγει η σύμβαση του 1999 με την οποία
παραχωρήθηκε το δικαίωμα της αποκλειστικής παροχής
ύδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διεξάγει κάποιες συζητήσεις η διευθύνουσα
σύμβουλος του Yπερταμείου P. Aικατερινάρη, σχετικά με
το τίμημα και τα ανταλλάγματα της νέας σύμβασης που
χρειάζεται να συναφθεί.
Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα το επανεξετάσει από μηδενική βάση. Eπιπλέον σε ότι αφορά το ζήτημα
της αύξησης των τιμολογίων λόγω σχετικής οδηγίας, η
υπόθεση έχει παραπεμφθεί για το 2020.
Πάντως, λίγο πριν τις εκλογές, διευθύνων σύμβουλος της
εταιρίας ανέλαβε ο Xάρης Σαχίνης, γνωστός από την παλαιότερη θητεία του στην ΔEΠA. Σε κάθε περίπτωση, η
EYΔAΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης νερού στη
χώρα, με 2,1 εκ. συνδέσεις, 10.000 χλμ δικτύου αγωγών, μέση
ημερήσια διανομή 1.040.977 κ.μ., και, κυρίως-, κερδοφορία
47 εκ. ευρώ, αλλά και επενδυτικό πρόγραμμα 650 εκ. έως το
2022, έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.
Tο «παιχνίδι» γύρω από τα «νερά» ανοίγει και όσον αφορά
την EYAΘ. H εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ελέγχεται κατά 74,02% από το Δημόσιο, με το 50% να
έχει μεταφερθεί στο Yπερταμείο αποκρατικοποιήσεων και
το 24,02% στο TAIΠEΔ, το οποίο και έχει δεσμευθεί για την
πώλησή του. Στην εταιρία δίνει το «παρών» από το 2008
ο γαλλικός κολοσσός της Suez Environment Company,
διατηρώντας ένα ποσοστό που άμεσα είναι λίγο άνω του 5%,
αλλά εκτιμάται ότι μέσω ελεγχόμενων σχημάτων κατέχει
ένα 1,5% επιπλέον. H Suez δεν έκρυψε ποτέ το στρατηγικό
επενδυτικό ενδιαφέρον της για την EYAΘ και θεωρείται
βέβαιο ότι μόλις τεθεί το ζήτημα της μερικής ιδιωτικοποίησης για το ποσοστό του TAIΠEΔ, θα είναι ανάμεσα
στους μνηστήρες.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Τένις: Στην 7η θέση
έπεσε ο Τσιτσιπάς,
έχασε μία θέση
η Σάκκαρη
H πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά
στο πρόσφατο τουρνουά του Μόντρεαλ σταμάτησε στον δεύτερο
γύρο και έχασε 590 βαθμούς, αφού
πέρσι είχε φτάσει μέχρι τον τελικό. Αποτέλεσμα αυτού να πέσει
στην 7η θέση της κατάταξης. Πιο
πάνω από τον 21χρονο Έλληνα
τενίστα βρίσκονται πλέον τόσο ο
Κέι Νισικόρι, όσο και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που είναι στο Νο5
και στο Νο6 αντίστοιχα.
Πάντα πρώτος στην κατάταξη είναι
ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ στη 2η
θέση παρέμεινε ο Ραφαέλ Ναδάλ,
που απειλήθηκε από τον Ρότζερ
Φέντερερ, αλλά υπερασπίστηκε
τους 1.000 βαθμούς που κέρδισε
πέρυσι στο Τορόντο και διατηρήθηκε μπροστά από τον Ελβετό. Στο
Νο4 είναι ο Ντόμινικ Τιμ που έχει
πάντως σημαντική διαφορά από
τους δυο που βρίσκονται πιο πάνω.
Στο Νο8 ανέβηκε ο φιναλίστ του
Rogers Cup, Ντανίιλ Μεντβέντεβ,
που κέρδισε μια θέση και βελτίωσε το career high του. Την πρώτη
δεκάδα της ATP συμπληρώνουν
οι Κάρεν Κατσάνοβ και Φάμπιο
Φονίνι. Από εκεί και πέρα ο μεγάλος στόχος του Στέφανου Τσιτσιπά
είναι να βρεθεί στο ATP Finals. Για
να το πετύχει αυτό θα πρέπει να
βρίσκεται μέσα στις οκτώ πρώτες
θέσεις της σχετικής κατάταξης.
Όσον αφορά στις γυναίκες, η Ναόμι Οσάκα επέστρεψε στην κορυφή
της WTA. Στο Νο33 βρίσκεται η
Μαρία Σάκκαρη, η οποία έχασε μια
θέση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι πάντα η
κορυφαία Ελληνίδα στην κατάταξη. Δεύτερη είναι η Βαλεντίνη
Γραμματικοπούλου, που έχασε
επτά θέσεις και βρίσκεται στο
Νο214, ενώ τρίτη είναι η Δέσποινα
Παπαμιχαήλ, που έχασε τέσσερις
θέσεις και βρίσκεται στο Νο298.

