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Μάστιγα τα τροχαία για τη
χώρα μας: 130.000 νεκροί
και 350.000 ανάπηροι
τα τελευταία 50 χρόνια
Τα τροχαία εξακολουθούν να
αποτελούν την πρώτη αιτία
θανάτου για τις ηλικίες 19-29
ετών, τη δεύτερη για παιδιά
5-14 ετών και την τρίτη αιτία
για τις ηλικίες 30-44 ετών.
Συνολικά τα τελευταία πενήντα χρόνια
130.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους σε τροχαία, ενώ 350.000 έχουν μείνει
ανάπηροι. Παρόλα αυτά περισσότερες από
τις μισές παραβάσεις (53%) που εξακολουθούν να διαπιστώνονται στους ελληνικούς
δρόμους σχετίζονται με την παραβίαση του
ορίου ταχύτητας.
Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε σε ημερίδα
που με θέμα την «Οδική Ασφάλεια χωρίς
Σύνορα- Πρωτοβουλία ενημέρωσης επαγγελματιών ιδιωτών οδηγών για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους, στην Ελληνική και
Αλβανική επικράτεια», που διοργανώθηκε
από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Συχνότερα θύματα είναι οι πλέον
ευάλωτοι χρήστες των οδών, καθώς βάσει
των στοιχείων, ακόμα και σήμερα το 70% των
νεκρών από τροχαία σε δρόμους ευρωπαϊκών
πόλεων είναι πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές. Οι θάνατοι από τροχαία συμβαίνουν
κατά 54% σε επαρχιακό δίκτυο, κατά 38%
στις πόλεις και τους οικισμούς και κατά 8%
στους αυτοκινητοδρόμους.

500.000 φορολογούμενοι
άφησαν απλήρωτους
φόρους τον Σεπτέμβριο
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,
ωστόσο, για την πορεία
εκπλήρωσης των τρεχουσών
υποχρεώσεων από φυσικά
πρόσωπα κι επιχειρήσεις,
δείχνουν ότι είναι πολύ ανηφορικός ακόμα ο
δρόμος για την… αυτοσυμμόρφωση, σε ό,τι
αφορά τους φόρους. Την προηγούμενη
τριετία, των ακόμα υψηλότερων φορολογικών
επιβαρύνσεων, το ποσοστό συμμόρφωσης
διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο λίγο πιο πάνω
από το 80%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν
στους φόρους των φυσικών προσώπων (γύρω
στο 68%) εξ ου και η ανάγκη για τη ρύθμιση
των 120 δόσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξόφληση απλήρωτων φόρων, οι οποίοι
στο τέλος του 2018 ανέρχονταν σε 86,4 δισ.
ευρώ, τουλάχιστον τα εισπράξιμα.

ΔΝΤ

Αποτίμηση επίσκεψης

ΛΑΡΚΟ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μεταβάλλει τη δέσμη συστάσεων προς την ελληνική
κυβέρνηση και μέσω της έκθεσης του άρθρου
4, προσχέδιο της οποίας έχει ήδη στείλει σε
κυβερνητικά στελέχη, επιμένει στην ανάγκη
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη Σαγκάη «έχοντας ως προτεραιότητα να επανασυστήσει την
Ελλάδα στην αγορά της Κίνας και να πείσει
Κινέζους επενδυτές ότι τώρα είναι η ώρα να
δουν τη χώρα μας ως μια μεγάλη ευκαιρία».

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε προ
ολίγου στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυμνα της Φθιώτιδας. Στην πρωινή βάρδια της
Τετάρτης 6 Νοεμβρίου ένας 55χρονος εργάτης
πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του μετά
από έκρηξη στην αίθουσα της χαλυβουργίας.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

Η κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί
σε μία «ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη»
κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η

κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί σε μία «ξεκάθαρη και
αδιαμφισβήτητη» κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Η προειδοποίηση έρχεται από ομάδα 11.000 επιστημόνων, που υιοθέτησαν μελέτη,
σύμφωνα με την οποία χωρίς βαθιές
αλλαγές η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει «ανείπωτο πόνο».
Η μελέτη, που στηρίχθηκε σε δεδομένα 40 ετών, επισημαίνει ότι οι
κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
Απαιτούνται βαθιές αλλαγές διαρκείας για να αποφευχθεί η τεράστια
καταστροφή, ξεκαθαρίζει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε στη
δημοσιότητα την ίδια ημέρα, που τα
δεδομένα δορυφόρων έδειξαν ότι ο
περασμένος μήνας ήταν παγκοσμίως
ο θερμότερος Οκτώβριος όλων των
εποχών.
Οι επιστήμονες, που τονίζουν ότι
έχουν ηθική υποχρέωση να προειδοποιήσουν για την έκταση της απειλής,
εξέτασαν δείκτες όπως η ανάπτυξη
του πληθυσμού ανθρώπων και ζώνων,
η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος, η χρήση των ορυκτών καυσίμων
και η αποψίλωση των δασών.
Κάποια πρόοδος έχει γίνει σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν
αναπτυχθεί αισθητά, με την κατανάλωση αιολικής και ηλιακής ενέργειας
να αυξάνεται με ρυθμούς 373% ανά
δεκαετία.
Ωστόσο εξακολουθούσε να είναι 28
φορές μικρότερη από τη χρήση ορυκτών καυσίμων το 2018.

Οι επιστήμονες, που προέρχονται
από 153 χώρες, εξηγούν ότι παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι θετικοί δείκτες, όπως για παράδειγμα η
μείωση των ποσοστών γεννήσεων και
η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, οι περισσότεροι
δείκτες δείχνουν ότι η ανθρωπότητα
με ταχείς ρυθμούς κατευθύνεται προς
την λανθασμένη κατεύθυνση.
Στα αρνητικά βήματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση της κατανάλωσης κρέατος, η αύξηση της αερο-

πορικής κίνησης, η καταστροφή των
δασών και η αύξηση των παγκόσμιων
εκπομπών διοξείδιού του άνθρακα.
Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ο
κόσμος θα πρέπει να αντιληφθεί το
μέγεθος της κρίσης αυτής, να ακολουθεί την εξέλιξη του και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες
του σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος. Για να γίνει αυτό
προσθέτουν, θα πρέπει να υπάρξουν
σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο
που λειτουργούν οι κοινωνίες και στον

τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν
με τα φυσικά οικοσυστήματα.
Όπως σημειώνουν πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα σε έξι βασικούς στόχους: την αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων, την κατάργηση της
χρήσης μεθανίου και αιθάλης, την
προστασία και αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων, την μείωση της κατανάλωσης κρέατος, τη μετατροπή
της οικονομίας σε οικονομία χωρίς
άνθρακα και τέλος τη σταθεροποίηση
της ανάπτυξης του πληθυσμού.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ξενοδοχεία: Στα νησιά
πήγαν τα αυξημένα
φετινά έσοδα
από τον τουρισμό

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τους κερδισμένους και χαμένους του
ξενοδοχειακού κλάδου τη χρονιά που
διανύουμε φωτογραφίζουν στοιχεία της
εταιρεία GBR Consulting για την εικόνα
της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς
στο τρίτο τρίμηνο.
Σε μια χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε
από πολλούς παράγοντες του χώρου
δύσκολη, ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να καταγράψει νέα ρεκόρ εισπράξεων (13,24 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο) και
ξένων επισκεπτών (21,84 εκατ. ταξιδιώτες στο οκτάμηνο). Ταυτόχρονα πέτυχε
να αυξήσει εντυπωσιακά τις εισπράξεις
(+13,6% έναντι +10,1% το οκτάμηνο του
2018 έναντι του 2017), παρά το «φρενάρισμα» που σημειώθηκε στην αύξηση
του τουριστικού ρεύματος προς τη
χώρα (+3,6% στο οκτάμηνο φέτος έναντι
11,6% το αντίστοιχο διάστημα του 2018
σε σύγκριση με το 2017).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR
Consulting η οποία εξειδικεύεται στην
παρακολούθηση των μεγεθών του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου, σχεδόν
το σύνολο των αυξημένων φετινών εισπράξεων από τον τουρισμό κατευθύνθηκε στα ταμεία των ξενοδοχείων που
λειτουργούν στα νησιά και τις άλλες
παραθεριστικές περιοχές της χώρας.
Τα ξενοδοχεία της Αθήνας, αντίθετα,
εμφανίζονται να καταγράφουν μείωση
εσόδων στο εννεάμηνο.
Τα ξενοδοχεία των παραθεριστικών
περιοχών (σ.σ εποχικής λειτουργίας στη
συντριπτική τους πλειοψηφία) , σύμφωνα με την GBR, εμφάνισαν αύξηση εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR)
κατά 8,1% κατά τη διάρκεια του τρίτου
τριμήνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
εμφανίζουν τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία αύξηση εσόδων της τάξης του
6,8% και στο σύνολο της περιόδου
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Στον αντίποδα
βρέθηκαν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Αθήνας οι οποίες εμφάνισαν
οριακή αύξηση εσόδων (RevPAR) της
τάξης του 0,8% στο τρίτο τρίμηνο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018.
Αυτό, ωστόσο, αποδείχθηκε ανεπαρκές
να ισοσκελίσει τις απώλειες του πρώτου
εξαμήνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα
ξενοδοχεία της πρωτεύουσας να καταγράφουν μείωση εσόδων ανά διαθέσιμο
δωμάτιο (RevPAR) της τάξης του 1,3%
στο εννεάμηνο σε σύγκριση πέρυσι,
σύμφωνα πάντα με την GBR. Καλύτερη από της Αθήνας ήταν η εικόνα των
ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης τα
οποία φέρονται να κατέγραψαν άνοδο
εσόδων (RevPAR) 2,3% στο τρίτο εξάμηνο και 2% στο σύνολο του εννεάμηνου
σε σύγκριση με πέρυσι.
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Επιμένει το ΔΝΤ για συντάξεις
και αφορολόγητο

Τ

ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μεταβάλλει τη δέσμη συστάσεων προς την ελληνική κυβέρνηση και μέσω της έκθεσης του άρθρου 4, προσχέδιο της οποίας έχει ήδη
στείλει σε κυβερνητικά στελέχη, επιμένει στην ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής
βάσης με μείωση του αφορολογήτου, κατάργηση της «μονιμότητας» της 13ης σύνταξης που
καθιέρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και περικοπής των προσωπικών διαφορών στις συντάξεις.
Η έκθεση του άρθρου 4 έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στο Δ.Σ. του Ταμείου στις 13 Νοεμβρίου και μια-δυο
μέρες αργότερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα.
Σε περιβάλλον μεταμνημονιακής εποπτείας στην οποία
το Ταμείο έχει ρόλο «παρατηρητή», οι συστάσεις του δεν
έχουν πια τον παρεμβατικό χαρακτήρα των μνημονιακών
ετών, όταν υπήρχε πρόγραμμα με το ΔΝΤ. Δεν σημαίνει
όμως πως περνούν απαρατήρητες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν
πως σημαντικό τμήμα της
έκθεσης θα απασχολεί αναφορές στα πεπραγμένα της
προηγούμενης κυβέρνησης,
όταν και κατά την εκτίμηση
του ΔΝΤ σημειώθηκε σημαντική οπισθοχώρηση σε
συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, με
χαρακτηριστικότερες τις
παρεμβάσεις στην αγορά
εργασίας και την αύξηση του
κατώτατου μισθού, αλλά και
την καταβολή του έκτακτου
«κοινωνικού μερίσματος»
υπό μορφή 13ης σύνταξης.
Χωρίς να γίνονται συγκρίσεις
ανάμεσα στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση
της ΝΔ αλλά με σαφή διαχωρισμό των δύο περιόδων, το
Ταμείο σημειώνει τα πρώτα θετικά κατά την άποψή του
δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, με ειδική αναφορά στο σχέδιο «Ηρακλής»
για τα κόκκινα δάνεια, που συνοδεύεται με την υπενθύμιση
των προκλήσεων που παραμένουν.

E-mail: iho@otenet.gr

Στο κρίσιμο μέτωπο του χρέους, το Ταμείο, σύμφωνα με
πληροφορίες, σημειώνει τη μείωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, εκτιμώντας ότι το outlook
παραμένει ομαλό έως και το 2032, χρονικό σημείο μετά το
οποίο επανέρχεται η αβεβαιότητα αναφορικά με τις συνθήκες αναχρηματοδότησής του. Τότε όμως, η ευρωζώνη
έχει δώσει την υπόσχεση ενδεχόμενης νέας διευθέτησης,
εάν και εφόσον χρειαστεί.
Όσον αφορά στα πλεονάσματα, το Ταμείο επιμένει στην
ανάγκη μείωσης των στόχων
για τα πρωτογενή πλεονάσματα, μέτωπο στο οποίο η
κυβέρνηση, δια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει εμφανιστεί αισιόδοξη
για μείωση των στόχων από το
2021. Οι σχετικές συζητήσεις
αναμένονται εντός του 2020,
χρόνος κατά τον οποίο θα
ληφθούν τελικά και οι τυχόν
αποφάσεις για αλλαγή της
χρήσης των κερδών από τα
ομόλογα ANFAs και SMPs.
Στο Eurogroup του Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε χθες κοινοτικός αξιωματούχος, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση
για την εκταμίευση των κερδών από ελληνικά ομόλογα,
εφόσον έχει προηγηθεί μια θετική -όπως αναμένεται- έκθεση αξιολόγησης από την Κομισιόν. Οι αποφάσεις για το εάν
έστω και με έμμεσο τρόπο τα κέρδη από ελληνικά ομόλογα
θα αυξήσουν το δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών από την
πλευρά της κυβέρνησης, όμως, πάνε για το επόμενο έτος.

Σε πλειστηριασμό ακίνητο του Καλογρίτσα
Την ερχόμενη Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί, ο πλειστηριασμός διαμερίσματος
στη Νέα Σμύρνη που ανήκει στην εταιρία Τοξότης, του Ομίλου Καλογρίτσα, με
επισπεύδουσα εταιρεία συστημάτων κλιματισμού.
Το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό για χρέη 19,3 χιλιάδες ευρώ, και με την
εταιρεία του κ. Καλογρίτσα να μην έχει καταθέσει, μέχρι στιγμής αίτημα ανακοπής
κατά της διαδικασίας. Ως τιμή εκκίνησης έχει οριστεί το ποσό των 145 χιλ. ευρώ.
Το διαμέρισμα τρίτου ορόφου με επιφάνεια 107 τ.μ., είχε επιχειρηθεί να εκποιηθεί
τον περασμένο Μάρτιο, αλλά η διαδικασία ανεστάλη.
Φέρει υποθήκες ύψους 150 χιλ. ευρώ και 529,2 χιλ. ευρώ υπέρ της εταιρείας
Μπετοφίν και της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, αντίστοιχα, όπως και απαιτήσεις και
κατασχέσεις, υπέρ εταιρειών και φυσικών προσώπων, που αντιστοιχούν σε ποσά
μικρότερης αξίας.

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

Αυτές είναι οι αμοιβές
των δικηγόρων
για εξωδικαστικό
συμβιβασμό και
προστασία α' κατοικίας

Καθορίστηκαν, μεταξύ των συναρμοδίων
υπουργών και του προέδρου της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας,
οι δικηγορικές αμοιβές για την διαδικασία
εξωδικαστικού συμβιβασμού και προστασίας
της πρώτης κατοικίας.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ολομέλειας
των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων
Ελλάδος και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, συναντήθηκε με τους υπουργούς Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρήστο
Σταϊκούρα και Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς
και με τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, με
αντικείμενο τη συμμετοχή των δικηγόρων
στη νέα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και προστασίας πρώτης κατοικίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ολομέλειας,
συμφωνήθηκε ότι:
α) Εάν στη σύνταξη της αίτησης του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ειδικής
γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος, τότε,
ανεξάρτητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή μη
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο τελευταίος
δικαιούται αμοιβής ύψους 120 ευρώ, πλέον
ΦΠΑ, η οποία προκαταβάλλεται από την
πιστώτρια τράπεζα, που είναι πρώτη στην
υποθήκη τάξη επί της προς διάσωση κύριας
κατοικίας.
β) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης που
αιτείται τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών
του εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια
τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθήκη τάξη,
καταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή
στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος,
το ποσό των 220 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Δρομέας: Νέες συμβάσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ
με τον γερμανικό στρατό
Τρία νέα συμβόλαια συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ υπέγραψε η εταιρεία Δρομέας με τον Γερμανικό Στρατό μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.
Οι συμβάσεις αφορούν διάφορους τύπους επίπλων, ειδικά ερμάρια, συρταριέρες,
γραφεία κ.τ.λ. Η παραγωγή θα ξεκινήσει αρχές του 2020 και οι παραδόσεις θα
ολοκληρωθούν το Α΄ τρίμηνο του 2020.
Πρόκειται για ειδικά έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές
της Ε.Ε. τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την εταιρεία Δρομέας στις
εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.
Η σταθερή και συνεχόμενη συνεργασία με τον Γερμανικό Στρατό, επιβεβαιώνει
και ισχυροποιεί τη θέση του Δρομέα στις αγορές της Ευρώπης και επιβραβεύει
την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του.
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Πέτσας: Μέχρι 1%
του πληθυσμού κάθε
περιφέρειας οι μετανάστες
Ζήτημα εθνικής σημασίας χαρακτήρισε το
μεταναστευτικό-προσφυγικό ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας πως
είναι ξεκάθαρη εντολή του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη, η δίκαιη κατανομή των
ανθρώπων που μεταφέρονται από τα νησιά σε
όλη τη χώρα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια
ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ανακοίνωσε πως πρώτον τίθενται συγκεκριμένα όρια
στον αριθμό των προσώπων που θα μεταφερθούν σε κάθε περιοχή και σε καμία περίπτωση
δεν θα είναι πάνω από 1% του πληθυσμού ανά
περιφέρεια και δεύτερον ενισχύονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες,
ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της έκτακτης φιλοξενίας.
Παράλληλα, όπως είπε, προωθείται η κατασκευή
νέων κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων
για όσους εισήλθαν παράνομα στη χώρα και
δεν δικαιούνται άσυλο. «Να ξέρουν, δηλαδή,
όσοι δεν δικαιούνται άσυλο ότι δεν μπορούν να
κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στη χώρα και δεν
έχουν άλλη επιλογή παρά μόνο την επιστροφή
τους», ανέφερε. Ο κ. Πέτσας σημείωσε πως «με
σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα,
δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νησιά και τους
ακρίτες μας να σηκώσουν μόνοι τους όλο αυτό
το βάρος» προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες, όλοι
μαζί, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, με
αλληλεγγύη στο εσωτερικό της χώρας και αποφασιστικότητα στη φύλαξη των συνόρων μας».
Ασκώντας κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, για την οποία είπε πως άφησε πίσω
της «χαοτικές καταστάσεις και αναρχία», ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως
σύμφωνα με στοιχεία του 2019 υπήρχαν 68.000
εκκρεμείς αιτήσεις στην υπηρεσία ασύλου και
δυόμισι χρόνια για να προσδιοριστεί η δικάσιμος για μία αίτηση. «Είχαμε 14.000 προσφυγές
στην αρχή προσφυγών και περισσότερα από
δύο χρόνια για τον προσδιορισμό τους. Αυτοί
που δεν δικαιούνται ασύλου θα μεταφέρονται
σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα μέχρι την
επιστροφή τους. Και δυστυχώς είχαμε μόλις
1.806 επιστροφές σε 4 χρόνια στην Τουρκία
βάσει της κοινής δήλωσής της με την ΕΕ. Στο
μεταξύ, παρά τις σπατάλες που ερευνά η OLAF,
είχε αξιοποιηθεί μόλις το 22% των ευρωπαϊκών
πόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος»,
υπογράμμισε. Υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση
άλλαξε πολιτική, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι ήδη
αποτελεί νόμο του κράτους ένα δομημένο σύστημα διεθνούς προστασίας, το οποίο αυστηροποιεί και επισπεύδει τις διαδικασίες εξέτασης
των αιτήσεων ασύλου.
Για το πρόγραμμα αποσυμφόρησης των νησιών
σημείωσε πως τις τελευταίες ημέρες υλοποιήθηκε ακόμη ένα σημαντικό κύμα μεταφοράς
1.100 προσφύγων από τα νησιά μας στην
ενδοχώρα, ενώ από τον Ιούλιο μέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν μεταφορές της τάξης των 6.500 ατόμων, καθώς «άμεση προτεραιότητά μας είναι η αποσυμφόρηση των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου». Όπως είπε, στόχος
είναι να μεταφερθούν άλλα 4.000 άτομα με
προσφυγικό προφίλ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.
Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, ο κ.
Πέτσας τόνισε ότι έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει
τον βηματισμό του μετά την τεράστια ζημιά
που υπέστη, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξαιτίας
της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούμενη
κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2015 με το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή των capital
controls.

Αποτίμηση της επίσκεψης
του Κ. Μητσοτάκη στην Κίνα
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κανοποίηση για την επίτευξη των στόχων της τετραήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κίνα εκφράζουν κυβερνητικοί κύκλοι. Όπως σημειώνουν, ο κ. Μητσοτάκης
πήγε στη Σαγκάη «έχοντας ως προτεραιότητα να επανασυστήσει την Ελλάδα στην
αγορά της Κίνας και να πείσει Κινέζους επενδυτές ότι τώρα είναι η ώρα να δουν τη χώρα
μας ως μια μεγάλη ευκαιρία».
Κατά τους ίδιους κυβερνητικούς παράγοντες «και μόνο
το γεγονός ότι δύο πολύ μεγάλες τράπεζες - όχι μόνο στην
Κίνα αλλά παγκοσμίως - ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν
υποκαταστήματα στην Αθήνα θα αρκούσε για να μιλήσει
κανείς για μια πολύ σημαντική εξέλιξη».
Σημειώνεται ότι η Bank of China άμεσα, μέσα στο Νοέμβριο, ανοίγει το δικό της υποκατάστημα ενώ θα ακολουθήσει το παράδειγμα η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμο,
η Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα (ICBC) με τον
πρόεδρο της οποίας ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στη
Σαγκάη λίγες ώρες πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα.
Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σημαντική εξέλιξη
προέκυψε και από το διάλογο του Πρωθυπουργού με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της κορυφαίας πλατφόρμας στον
κόσμο ALIBABA. Η κινεζική ηλεκτρονική πλατφόρμα
με το πελατολόγιο των 700 εκατομμυρίων πελατών θα
εντάξει και ελληνικά προϊόντα στις πωλήσεις της ενώ θα
προσελκύει ακόμα περισσότερους Κινέζους τουρίστες να
επισκεφτούν την Ελλάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι μετά τα απευθείας δρομολόγια της Air China στη
γραμμή «Αθήνα-Πεκίνο», από το ερχόμενο καλοκαίρι θα
υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση της ελληνικής
πρωτεύουσας και με τη Σαγκάη με δρομολόγιο της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Juneyao, φαίνεται λογική
η εκτίμηση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην Κίνα,
μέχρι το 2021, οι τουρίστες από την ασιατική χώρα που θα
έρθουν στην Ελλάδα να φτάσουν το μισό εκατομμύριο,
αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.
Ως εξαιρετικής σημασίας αξιολογούν στο Μαξίμου και
την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην έδρα της Cosco. Η
κυβέρνηση όπως είχε δεσμευτεί, ενέκρινε το νέο master
plan της εταιρείας ενώ, για τα επόμενα βήματα, ο κ.
Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και με σεβασμό στο
περιβάλλον. Στα γραφεία της Cosco από κοινού ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της μεγαλύτερης ναυτιλιακής
εταιρείας στον κόσμο έθεσαν το στόχο να κάνουν τον
Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.

Ειδικότερα για τη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε
ότι, την τελευταία 15ετία, 1.000 ελληνόκτητα πλοία κατασκευάστηκαν στην Κίνα επισημαίνοντας ότι αν αυτά
μπορούσαν να εξοπλιστούν με ελληνικής κατασκευής
εξοπλισμό, θα ήταν κάτι επωφελές και για τις δύο χώρες.
Στη Σαγκάη οι επαφές του πρωθυπουργού με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών ΖΤΕ αλλά και με εκπροσώπους
άλλων μεγάλων κινεζικών επιχειρήσεων καταδεικνύει
- σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες - «το έντονο
κινεζικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά αλλά και
την εμπιστοσύνη τους».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν σε όλες του τις ομιλίες
ανέφερε ότι η Ελλάδα βγαίνει από μια επίπονη δεκαετή
οικονομική κρίση και οριστικά γυρίζει σελίδα. Επ' αυτού
αναφέρθηκε επανειλημμένα στα αρνητικά επιτόκια των
ελληνικών γραμματίων, στην άνοδο του χρηματιστηρίου,
τη μείωση της ανεργίας και στη βελτίωση του δείκτη
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Εκτίμησε ότι
το 2020 θα έχουμε ανάπτυξη 3% και διαβεβαίωσε ότι η
κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό
της σχέδιο και διαμορφώνει φιλικό περιβάλλον για την
προσέλκυση επιχειρήσεων.
Σε πολιτικό επίπεδο, οι επαφές του Πρωθυπουργού στην
Κίνα επιβεβαίωσαν - όπως παρατηρούν κυβερνητικοί
παράγοντες - το διαχρονικά άριστο κλίμα στις διμερείς
ελληνοκινεζικές σχέσεις. Κατά τους ίδιους παράγοντες,
ειδικά στη συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ,
το κλίμα ήταν άριστο κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί
σε λίγες ημέρες και στην Αθήνα όπου οι δύο ηγέτες θα
υπογράψουν σημαντικές διακρατικές συμφωνίες.
Για την Διεθνή Έκθεση στη Σαγκάη, κυβερνητικές πηγές
σημειώνουν ότι ήταν διπλάσια σε σχέση με πέρσι ενώ αντίστοιχα διπλάσια ήταν και η παρουσία ελληνικών εκθεμάτων. Σύμφωνα με το Μαξίμου, η ομιλία του Πρωθυπουργού
σε ένα κοινό εκατοντάδων εκλεκτών καλεσμένων από όλο
τον κόσμο στην επίσημη τελετή έναρξης της έκθεσης,
«του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει ακόμα πιο ηχηρό το
μήνυμα της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων».

Ένα πρωτοποριακό επίθεμα
υπόσχεται να προλάβει την εκδήλωση χιλιάδων εγκεφαλικών
επεισοδίων που άλλες ιατρικές
διαγνωστικές συσκευές αποτυγχάνουν να το κάνουν, σύμφωνα
με σχετικό άρθρο στο European
Journal of Medical Research.
Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν
ερευνητές του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου που δοκίμασαν το αδιάβροχο επίθεμα με την
ονομασία Zio σε 120 ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή.
Η κολπική μαρμαρυγή είναι συχνότερη καρδιακή αρρυθμία,
κατά την οποία ο καρδιακός μυς
χτυπά ακανόνιστα και ταχύτερα
από το φυσιολογικό. Αυτό μπορεί να κάνει το αίμα να λιμνάσει
σε κάποιο σημείο της καρδιάς
και έτσι να σχηματιστεί θρόμβος, κάτι που με τη σειρά του
δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για την πρόκληση εγκεφαλικού
επεισοδίου.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η κολπική μαρμαρυγή πενταπλασιάζει τις πιθανότητες εγκεφαλικού
επεισοδίου.
Οι ασθενείς με αυτή την καρδιακή αρρυθμία συνήθως συνταγογραφούνται τόσο φάρμακα
που αποκαθιστούν τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς όσο
εμφυτεύσιμους απινιδωτές, που
επαναφέρουν την καρδιά σε περίπτωση αρρυθμίας.
Η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής δεν είναι απλή καθώς οι
ασθενείς θα πρέπει να φορέσουν
Holter ρυθμού, μια μικροσυσκευή που καταγράφει για 24 με
48 ώρες τους παλμούς. Ωστόσο,
υπάρχουν και περιπτώσεις που
το Holter δεν εντοπίζει μεταβολές των παλμών εγκαίρως.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Το Ιράν ένα βήμα πιο
κοντά στην ακύρωση
της Συμφωνίας:
Νέο πρόγραμμα
εμπλουτισμού ουρανίου
«Μπορούμε να εμπλουτίσουμε ουράνιο σε ποσοστό 20%», δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας της Τεχεράνης
To Ιράν θα εμπλουτίσει ουράνιο σε
ποσοστό 5% στο υπόγειο πυρηνικό
του εργοστάσιο στο Φορντό αύριο,
Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας του Ιράν Αλί Ακμπάρ
Σαλεχί προσθέτοντας ότι η χώρα έχει
την ικανότητα να εμπλουτίσει ουράνιο
σε ποσοστό 20%, αν αυτό καταστεί
αναγκαίο.
«Αύριο θα εμπλουτίσουμε ουράνιο
σε ποσοστό 5% στο Φορντό. Στην
παρούσα φάση έχουμε αρκετό
εμπλουτισμένο ουράνιο σε ποσοστό
20% αλλά μπορούμε να το παράγουμε, αν αυτό χρειαστεί», μετέδωσε το
πρακτορείο ειδήσεων των φοιτητών
ISNA επικαλούμενο δήλωση του
Σαλεχί, μια μέρα προτού το Ιράν κάνει
το τέταρτο βήμα του για να απεμπλακεί περισσότερο από τη δέσμευσή του
στη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό
του πρόγραμμα του 2015.
Η Ισλαμική Δημοκρατία μείωσε λίγο
περισσότερο σήμερα τις διεθνείς
δεσμεύσεις της σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της ανακοινώνοντας
την επανάληψη, μέσα σε υπόγειο
εργοστάσιο, των δραστηριοτήτων
εμπλουτισμού ουρανίου τις οποίες
έως τώρα είχε παγώσει.
Το μέτρο, το οποίο ανακοίνωσε ο
πρόεδρος Χασάν Ροχανί, λαμβάνεται
την επομένη της εκπνοής προθεσμίας
που είχε δώσει η Τεχεράνη στους
εταίρους της στη συμφωνία για το
πυρηνικό της πρόγραμμα που υπογράφηκε στη Βιένη το 2015, ώστε αυτοί
να τη βοηθήσουν να παρακάμψει τις
συνέπειες της αποχώρησης των ΗΠΑ
από τη συμφωνία το 2018.
Το μέτρο αυτό σηματοδοτεί την
τέταρτη φάση ενός σχεδίου περιορισμού των ιρανικών δεσμεύσεων που
άρχισε τον Μάιο ως απάντηση στην
μονομερή αμερικανική αποχώρηση.
Με την πολιτική αυτή, η Τεχεράνη
επιδιώκει να ασκήσει πίεση στους
εταίρους της που παραμένουν
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας
(Κίνα, Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία και
Γερμανία) ώστε να τη βοηθήσουν
να παρακάμψει τις κυρώσεις που
επανέφερε η Ουάσινγκτον μετά την
αποχώρησή της από τη συμφωνία, και
οι οποίες στραγγαλίζουν την οικονομία της.
Λέγοντας ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» της Τεχεράνης έναντι των
κυρώσεων, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι
«παρατηρεί με ανησυχία την εξέλιξη
της κατάστασης».
Παρίσι, Λονδίνο και Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσαν την Τεχεράνη να υπαναχωρήσει στην απόφασή της η οποία,
σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο
Εξωτερικών, "αντιβαίνει στη συμφωνία" της Βιέννης.

Μέρκελ:

Τι θα έκανα αν δεν είχε πέσει
το Τείχος του Βερολίνου

Γ

ια την ελευθερία έκφρασης στην Γερμανία, την ενίσχυση της Εναλλακτικής για την
Γερμανία (AfD) κατά τη διάρκεια της θητείας της, για τις δυσκολίες σχηματισμού
κυβέρνησης στην Θουριγγία, αλλά και για την ζωή στην Λαοκρατική Δημοκρατία
της Γερμανίας, τον Μπρους Σπρίνγκστιν και το …αμερικάνικο όνειρό της μιλά η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ στο περιοδικό Der Spiegel, με αφορμή την επικείμενη 30ή επέτειο
από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου (9 Νοεμβρίου 1989).

«Η συζήτηση διεξάγεται έτσι ώστε να ορίζεται κάτι ως
κοινώς αποδεκτό, το οποίο υποτίθεται ότι θέτει το όριο
της ελευθερίας έκφρασης. Αλλά αυτό απλώς δεν ισχύει.
Η ελευθερία έκφρασης περιλαμβάνει και την ελευθερία
της αντίρρησης», δηλώνει η Καγκελάριος στο περιοδικό
και προσθέτει ότι ακόμη και μια θύελλα αντιδράσεων
(«shitstorm») που μπορεί να προκαλέσει μια δημόσια
δήλωσή της, στην δημοκρατία είναι κάτι θεμιτό.
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση
που επικρατεί 30 χρόνια μετά την Πτώση του Τείχους
στις ανατολικές περιοχές της χώρας και κυρίως σχετικά
με την ενίσχυση ξενοφοβικών, λαϊκιστικών δυνάμεων
όπως η AfD, η κυρία Μέρκελ εκφράζει κατανόηση καθώς επισημαίνει ότι για τους Ανατολικογερμανούς μιας
συγκεκριμένης γενιάς η ζωή με την ειρηνική επανάσταση
δεν ήταν πάντα εύκολη. «Ακόμη όμως και αν κάποιος
είναι δυσαρεστημένος με την ιατρική περίθαλψη, με τις
συγκοινωνίες, με την κρατική διαχείριση συνολικά ή ακόμη
και με την ίδια του την ζωή, δεν έχει κανένα δικαίωμα στο
μίσος και στην περιφρόνηση και ακόμη περισσότερο στη
βία. Απέναντι σ' αυτά, δεν υπάρχει καμία ανοχή», τονίζει
ταυτόχρονα. Η ίδια ζούσε στο ανατολικό Βερολίνο μέχρι
τα 35 της χρόνια, οπότε και έπεσε το Τείχος και, όπως
λέει, είναι Καγκελάριος όλης της Γερμανίας και θεωρεί
λανθασμένη την υπόθεση ότι θα πρέπει να φροντίσει
πρωτίστως τους Ανατολικογερμανούς -- «αυτή η υπόθεση οδηγεί σε απογοήτευση», λέει χαρακτηριστικά, αλλά
υπενθυμίζει ότι η ειρηνική επανάσταση του 1989 και η
9η Νοεμβρίου είναι έργα κυρίως των πολιτών της πρώην
Ανατολικής Γερμανίας. «Η άποψη για την ζωή στην ΛΔΓ
εξαρτάται ασφαλώς από το πού βρίσκεται κανείς σήμερα
ως Ανατολικογερμανός. Αλλά κατά βάση η εικόνα που
υπάρχει είναι μάλλον δυσνόητη για τους Δυτικογερμανούς, το γεγονός π.χ. ότι και σε μια δικτατορία μπορεί
κανείς να ζήσει μια επιτυχημένη ζωή, ότι κι εμείς είχαμε

φίλους και οικογένειες, με τους οποίους παρά το κράτος
γιορτάζαμε γενέθλια και Χριστούγεννα ή μοιραζόμασταν την θλίψη μας, φυσικά πάντα με προσοχή σε ό,τι
αφορούσε την κυβέρνηση. Δεν καθόριζε την κάθε μέρα
μας το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στις
ΗΠΑ, αλλά μόνο στην Ουγγαρία και στην Βουλγαρία.
Και επειδή κάποια κομμάτια της προσωπικής μας ζωής
στην ΛΔΓ δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους
Δυτοκογερμανούς, πολλοί Ανατολικογερμανοί αντιδρούν
εξιδανικεύοντάς τα», εξηγεί η κυρία Μέρκελ, η οποία
ωστόσο τονίζει εμφατικά ότι η 9η Νοεμβρίου του 1989
υπήρξε μια πολύ ευτυχής στιγμή στην γερμανική ιστορία.
Με το βλέμμα στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην
Θουριγγία, όπου το αποτέλεσμα των εκλογών και κυρίως η
ενίσχυση των ποσοστών της AfD δυσχεραίνουν ιδιαίτερα
την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης, η κυρία Μέρκελ απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία. Το ερώτημα που
τίθεται για τον αριστερό Πρωθυπουργό Μπόντο Ράμελοφ
και νικητή των εκλογών είναι αν θα σχηματίσει μια νέα
πλειοψηφία. «Κι εδώ έγκειται και η συμβουλή μου προς
το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) στην Θουριγγία:
Απλώς περιμένετε -- ίσως να μην θέλει καν να μιλήσει μαζί
μας. Αλλά αν θέλει να συζητήσουμε, δεν μπορούμε να το
αρνηθούμε --στο κάτω κάτω είναι ο Πρωθυπουργός-- αλλά
αυτό δεν έχει να κάνει με συνεργασίες και συγκυβέρνηση», δηλώνει η Καγκελάριος, αναφερόμενη εμμέσως
στην σπουδή του CDU να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο
συνεργασίας με την Αριστερά. Ταυτόχρονα, η 'Αγγελα
Μέρκελ ασκεί δριμεία κριτική στην Αριστερά, η οποία,
όπως λέει, δεν έχει ως τώρα επεξεργαστεί με ειλικρίνεια
την ιστορία της στην ΛΔΓ.
Στην ίδια συνέντευξη η Καγκελάριος καλείται να φανταστεί
πού θα βρισκόταν η ίδια αν δεν είχε πέσει ακόμη το Τείχος
του Βερολίνου και η Γερμανία δεν είχε επανενωθεί. «Θα
πραγματοποιούσα το όνειρό μου.

Ταϊλάνδη: 15 νεκροί από επίθεση ενόπλων
Άγνωστοι, που οι αρχές θεωρούν δεδομένο ότι είναι αυτονομιστές αντάρτες, σκότωσαν τουλάχιστον 15 μέλη παραστρατιωτικής ομάδας αυτοάμυνας ενός χωριού και τραυμάτισαν άλλα τέσσερα σε επίθεσή τους εναντίον σημείου
ελέγχου στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό νότο της Ταϊλάνδης, δήλωσαν σήμερα στελέχη των δυνάμεων
ασφαλείας.
Οι δράστες της επίθεσης, που εξαπολύθηκε στην επαρχία Γιάλα, χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά,
ενώ σκόρπισαν καρφιά στους δρόμους για να καθυστερήσουν τους πιθανούς διώκτες τους, αργά το βράδυ χθες
Τρίτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για τη σοβαρότερη επίθεση ενόπλων των τελευταίων ετών.
«Πιθανότατα πρόκειται για ενέργεια ανταρτών», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο συνταγματάρχης
Πραμότ Προμ-ιν, αξιωματικός των ισχυρών δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή. «Αυτή είναι μια από
τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχουν γίνει πρόσφατα», πρόσθεσε.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, στην εξέγερση και στις επιχειρήσεις για την καταστολή των αυτονομιστών μαλαίων μουσουλμάνων στις επαρχίες Γιάλα, Πατάνι και Ναρατιβάτ εναντίον του Κράτους της Ταϊλάνδης, όπου η
μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων είναι βουδιστές, έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 7.000 άνθρωποι, σύμφωνα με
το Παρατηρητήριο του Βαθέος Νότου (Deep South Watch), μη κυβερνητική οργάνωση που καταγράφει στοιχεία
για τη σύρραξη.
Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, όπως συμβαίνει συχνά στον λεγόμενο «βαθύ νότο» της Ταϊλάνδης.
Η Γιάλα, η Πατάνι και η Ναρατιβάτ αποτελούσαν τμήμα ανεξάρτητου σουλτανάτου μαλαίων μουσουλμάνων πριν
προσαρτηθούν στο βασίλειο της Ταϊλάνδης, το 1909. Στην περιοχή δρουν οργανώσεις ανταρτών που επιδιώκουν
την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου Κράτους.
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«Οι πλούσιοι θα πάρουν
περισσότερα»: Ανατολή και
Νότος αντιδρούν
στις προτάσεις για τους
κοινοτικούς πόρους
Πιο σκληρή από ποτέ εξελίσσεται η μάχη για
τον κοινοτικό προϋπολογισμό της περιόδου
2021-2027, ο οποίος θα είναι πιθανότατα ο πρώτος από την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.
Δεν είναι μόνο το ύψος του προϋπολογισμού
και η συνεισφορά του κάθε μέλους, που προκαλεί αντιπαραθέσεις, οι πόροι των διαρθρωτικών
ταμείων εξελίσσονται επίσης σε μεγάλο αγκάθι.
Οι χώρες του Νότου , αλλά και του πρώην
ανατολικού μπλοκ, απέρριψαν τις προσπάθειες
να μπει μαχαίρι στα κεφάλαια, που λαμβάνουν,
αλλά και να συνδεθεί η χορήγησή τους με
αυστηρούς όρους, φοβούμενες ότι «οι φτωχότεροι θα πάρουν λιγότερα και οι πλουσιότεροι
περισσότερα».
Τα κεφάλαια του ταμείου Συνοχής χορηγούνται
κυρίως για στήριξη σε επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα ώστε ο Νότος και τα νεότερα
μέλη της Ε.Ε. να επιτύχουν την πολυπόθητη
σύγκλιση με τις χώρες του πυρήνα. Ωστόσο
διάφορες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από
τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τη Φινλανδία, που έχει αυτή την περίοδο την
προεδρία της Ε.Ε., προβλέπουν λιγότερα κεφάλαια και συνδεόμενα με προϋποθέσεις, όπως
και προκαθορισμό των τομέων, στους οποίους
οι επενδύσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν.
«Η πρόταση της Κομισιόν είναι πραγματικά
απαράδεκτη για εμάς» δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός σε σύνοδο των Φίλων της Συνοχής.
«Η σημερινή Κομισιόν κατέθεσε μία άδικη
πρόταση. Αυτή η πρόταση θέλει να περιορίσει
τη συνοχή- με άλλα λόγια οι φτωχότεροι να
πάρουν λιγότερα και οι πλουσιότεροι περισσότερα» τόνισε από την πλευρά του ο Βίκτορ
Όρμπαν.
Η ομάδα των 17 χωρών υπέγραψε διακήρυξη
στην οποία ζητεί οι πόροι των ταμείων συνοχής
να μείνουν στα ίδια επίπεδα, σε πραγματικούς
όρους, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη να μπορούν
τα κράτη- μέλη να τα κατευθύνουν όπου εκείνα
κρίνουν αναγκαία. Στους 17 συμμετέχουν τα 13
κράτη- μέλη που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. από
το 2004 και έπειτα συν οι τέσσερις του Νότου:
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ η Γερμανία κινδυνεύει να έρθει
αντιμέτωπη με αύξηση 100% στην εισφορά της
στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., μετά την έξοδο
της Βρετανίας από την Ε.Ε. Η προοπτική αυτή
ωθεί το Βερολίνο, αλλά και τέσσερα ακόμη
πλούσια κράτη- μέλη να προβάλλουν ισχυρές
ενστάσεις στο προσχέδιο του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού. Η μάχη προβλέπεται
να είναι πιο σκληρή από ποτέ.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της γερμανικής
κυβέρνησης, που περιήληθαν σε γνώση των
Financial Times, η καθαρή εισφορά της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό θα εκτιναχθεί από 15 δισ. ευρώ το 2020 σε περισσότερα
από 33 δισ. ευρώ το 2027 (τελευταίο έτος του
επόμενου προϋπολογισμού). Η Ολλανδία θα δει
τη δική της συνεισφορά να αυξάνεται 50%, από
λιγότερο από 5 δισ. σε 7,5 δισ. ευρώ σύμφωνα
με τη βρετανική εφημερίδα.
Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη βάση
της πρότασης της Κομισίον να αυξηθεί ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός στο 1,11% του
ΑΕΠ, προκειμένου να καλυφθεί η «τρύπα»
που ανοίγει με το Brexit, αλλά και να ενισχυθούν οι δαπάνες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και τη φύλαξη των
συνόρων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Προκήρυξη
θέσεων
δικαστών
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες κενές
ή που αναμένονται να κενωθούν στο αμέσως επόμενο
διάστημα θέσεις Δικαστών
στη Δικαστική Υπηρεσία:
(α) 3 θέσεις Προέδρου
Επαρχιακού Δικαστηρίου, (β)
4 θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, και (γ) 3 θέσεις
Επαρχιακού Δικαστή. 2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται
για διορισμό μπορούν να
υποβάλουν αίτηση/αιτήσεις
στο Διοικητικό Πρόεδρο του
Επαρχιακού Δικαστηρίου
στο οποίο ο υποψήφιος έχει
την έδρα του ως δικηγόρος
μέχρι την 13η Νοεμβρίου
2019, συνοδευόμενη από:
α) Βιογραφικό σημείωμα
(Curriculum Vitae) και πρόσφατη φωτογραφία. β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως
προς τυχόν προηγούμενες
ή τρέχουσες εναντίον του
υποθέσεις, είτε πειθαρχικές
είτε ποινικές είτε αστικές. γ)
Σύντομη χωριστή περιγραφή
της προσωπικότητας του
αιτητή, προερχόμενη από
τον ίδιο. Στην/στις αίτηση/
αιτήσεις απαραιτήτως να
δηλώνεται η/οι θέση/θέσεις
για την/τις οποία/οποίες
ενδιαφέρεται, καθώς και ο
αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει. 3. Κατ’
ακολουθία της διαδικασίας
και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας
2 Οκτωβρίου 2019, οι υποψήφιοι Δικαστές, μπορούν
να υποβάλουν αίτηση στη
Γραμματεία του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου
μέχρι την 13η Νοεμβρίου
2019 συνοδευόμενη από:
α) Συνοπτική, δισέλιδη,
καταγραφή του δικαστικού
του έργου. β) Τις δέκα πιο
πρόσφατες αποφάσεις που
έχει εκδώσει, εκ των οποίων
να υποδεικνύει τις τρεις που
ο ίδιος κρίνει ως τις πλέον
σημαντικές. 4. Σημειώνεται,
ότι οι υποψήφιοι Δικαστές
που έχουν ήδη υποβάλει τα
πιο πάνω στα πλαίσια της
προκήρυξης ημερομηνίας
19 Ιουλίου 2019, Αρ. 621 δεν
οφείλουν να τα υποβάλουν ξανά, θα θεωρούνται
δε, υποψήφιοι και για τις
κενές θέσεις της παρούσας
διαδικασίας. 5. Η διαδικασία
και τα κριτήρια διορισμού
Δικαστών και η διαδικασία
και κριτήρια προαγωγής
Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κενή Θέση Λογιστή

Γ

ίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη
σύμβασης εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Λογιστή. 1. Καθήκοντα και Ευθύνες
(α) Εκτελεί Λογιστικά καθήκοντα. (β) Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των Λογιστικών
Αρχείων. (γ) Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό
την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/
και ελέγχου. (δ) Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία.
(ε) Συνεισφέρει στην εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας.
(στ) Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου
Προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή
του. (ζ) Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. (η) Διενεργεί ή / και
εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως
ανατίθενται. (θ) Έχει την ευθύνη ετοιμασίας
Σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών
εκθέσεων. (ι) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει
και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. (κ)
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/
της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή. 2.
Απαιτούμενα Προσόντα Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα
προσόντα: (α) Κάτοχος Διεθνούς Επαγγελματικού Τίτλου Εγκεκριμένου Λογιστή ACA
(Association of Chartered Accountants) ή
ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants). (β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. Σημείωση:
Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος
καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. (γ) Πενταετής τουλάχιστον πείρα μετά
την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου.
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
της Αγγλικής γλώσσας. Σημείωση: Η γνώση
γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους. Κατάλογος των Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών υπάρχει αναρτημένος
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας

Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). Διάρκεια Συμβολαίου Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση
περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα
έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής
του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία
ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας
του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου - θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει
περί τα τέλη του 2021). 4. Απολαβές Μέχρι
ΕUR 40.000 (Ευρώ Σαράντα Χιλιάδες) μικτά
ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις
του περί της Μείωσης των Απολαβών και
των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμου του 2012 (Ν. 168(I)/2012). 5.
Αιτήσεις Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού
σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση. Οι
αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία
των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας
ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες
δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά
και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν
θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι
για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να
αποτείνονται στο 25573800. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η
Νοεμβρίου 2019. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις
θα ληφθούν υπόψη. Η ορθή υποβολή της
αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των
υποψηφίων. Έλεγχοι Στα πλαίσια της τελικής
επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη
ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με
την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας
Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων
πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών
όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Κατερίνης
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» την περίοδο 2019-2020, στη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), που εδρεύει στην Κατερίνη, Ν.
Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1 ΠΕ Γυμναστών Ειδικής Αγωγής
1 ΔΕ Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
1 ΔΕ Οδηγών [∆΄ (D) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, 1ος
όροφος, υπ’όψιν κας Σαμαλή Αικατερίνης (τηλ.επικοινωνίας:2351037000). 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 και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κατερίνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Τ/Κ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Κενή θέση Διευθυντή
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή
Διαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953,
72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε
γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.
cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου
2019 και ώρα 14:00. 2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που
ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα,
έχουν ως εξής: 2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Υπεύθυνος για: (i) Την
οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας
Προστασίας και Διαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών· (ii) τη διοίκηση, προστασία
και διαχείριση των Τ/Κ Περιουσιών· (iii) την εφαρμογή της νομοθεσίας
και της Κυβερνητικής πολιτικής που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της
Υπηρεσίας καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων για την Προστασία
και Διαχείριση Τ/Κ Περιουσιών. (β) Συμβουλεύει για τη διαμόρφωση πολιτικής και κριτηρίων αναφορικά με τη Διαχείριση και Προστασία των Τ/Κ
Περιουσιών. (γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 2.2.
Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο
προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση
Ακινήτων, Πολεοδομία/Χωροταξία, Οικονομικά, Γεωγραφία, Κοινωνικές ή
Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).
(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Δεκαετής τουλάχιστον ευδόκιμη διοικητική
πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία, από
την οποία πενταετής στη διαχείριση περιουσιών. (3) Πολύ καλή γνώση της
Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή
των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των
Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους
υποψηφίους - (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και
δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii)
οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν
στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής
γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική
ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονητικότητα και ευθυκρισία. (5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα θέματα
που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω ή/και πείρα σε θέματα
που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης θα αποτελεί
πλεονέκτημα. 3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες
που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως
θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 4.
Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως (Αρ. 3) του 2017 Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία,
εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι
πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 5. Επισημαίνεται ότι
αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
και ώρα 14:00. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή
άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη. Ο αιτητής επιλέγει τη
θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.
Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα
υποχρεωτικά πεδία. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από
τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα
ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Η ορθή συμπλήρωση
της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Άτομα που
λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως
πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να
απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571. 6. Αιτήσεις από μέρους
δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων
των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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28 νέες θέσεις εργασίας
στο Δήμο Θέρμης
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νέες θέσεις εργασίας για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) στο Δήμο Θέρμης. Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσει τα
Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019 - 2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), με ωρομίσθια αποζημίωση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι
μαζί με την αίτησή τους πρέπει να
υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
( 1 ) Βιογρ αφι κό
σημείωμα που να
αναφέρεται στην
προϋπηρεσία στα
προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω
σεμιναρίων, στην
απόκτηση άλλου
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου
ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
ότι α) τα στοιχεία
που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι
αληθή, β) εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα
του Δήμου του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών
και Μίκρας), γ) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη,
δ) δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και
εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και
εάν εκκρεμεί εναντίον
του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα και ε)
(μόνο για άντρες) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
του ή έχει νόμιμη απαλλαγή (και την αιτία απαλλαγής).
(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του
ΟΑΕΔ ότι είναι
άνεργος.
(8) Έγγραφα, που
αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:
βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α.
ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή
βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού
χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.)
ή πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που
να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και
τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής .
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή
του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς
και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο
ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος
Αθλητισμού Θέρμης (Ταχ. Δ/νση:
Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν Χάψα,Τ.Κ.57001, τηλ. 2310463423,
2310461655, 2310464166) από Τετάρτη 06/11/2019 έως Τρίτη 19/11/2019
καθημερινά 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κατερίνης
Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κατερίνης με προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» την περίοδο 2019-2020, στη
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), που εδρεύει στην Κατερίνη, Ν. Πιερίας και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1 ΠΕ Γυμναστών Ειδικής Αγωγής
1 ΔΕ Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
1 ΔΕ Οδηγών [∆΄ (D) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την
Υπεύθυνη Δήλωση τουν.1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

ΠΕΜΠΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΣΕΠ: Στα σκαριά προκήρυξη για
προσλήψεις 1.000 μονίμων στο δημόσιο
Σε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 1.000 μόνιμων υπαλλήλων ετοιμάζεται να
προχωρήσει το ΑΣΕΠ, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας σε δήμους, δημοτικές
επιχειρήσεις και δημοτικούς φορείς.
Η προκήρυξη, την οποία αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του ο Ελεύθερος Τύπος,
θα αφορά κυρίως αποφοίτους τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού.
Ελάχιστες θα είναι οι θέσεις που θα αφορούν πτυχιούχους, η πλειοψηφία των
θέσεων θα αφορά προσωπικό σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, με το σχετικό ΦΕΚ να αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.
Οι ειδικότητες που θα βρίσκονται μεταξύ άλλων στην προκήρυξη είναι αυτές του
ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού, μηχανικού συντηρητή, διοικητικού υπαλλήλου,
τεχνίτη αποχέτευσης, πολιτικού μηχανικού, τοπογράφου, ηλεκτρολόγου κ.α.
Σημειώνεται ότι για την προκήρυξη αυτή είχαν εγκριθεί 757 θέσεις, οι οποίες
κατανέμονται ανά φορέα ως εξής:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας 7, Δήμος Αγίου Βασιλείου 1, Δήμος Αγκιστρίου 7, Δήμος
Αλεξανδρούπολης 3, Δήμος Αλίμου 30, Δήμος Αργιθέας 1, Δήμος Βριλησσίων 48,
Δήμος Δέλτα 72, Δήμος Δελφών 18, Δήμος Δοξάτου 5, Δήμος Καντάνου-Σελίνου
7, Δήμος Κασσάνδρας 7, Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 3, Δήμος Κηφισιάς 93, Δήμος
Κισσάμου 15, Δήμος Κορυδαλλού 14, Δήμος Κυθήρων 9, Δήμος Μώλου-Αγίου
Κωνσταντίνου 9, Δήμος Νέστου 5, Δήμος Νοτίου Πηλίου 14, Δήμος Παιανίας
33, Δήμος Παξών 2, Δήμος Πειραιώς 49, Δήμος Πετρουπόλεως 7, Δήμος Προσοτσάνης 2, Δήμος Σουφλίου 10, Δήμος Σπετσών 4, ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων 1,
Δήμος Σφακίων 1, ΔΕΥΑ Δήμου Ηγουμενίτσας 12, ΔΕΥΑ Δήμου Ιωαννιτών 9,
ΔΕΥΑ Δήμου Παλαμά 2, ΔΕΥΑ Δήμου Β. Κυνουρίας 9, ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου 14,
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών 10, ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) 100, ΔΕΥΑ Ηρακλείου
23, ΔΕΥΑ Λιβαδειάς 3, ΕΔΣΝΑ 12, Εταιρία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς
και Ιθάκης 15, ΔΕΥΑ Λάρισας 56, ΔΕΥΑ Αρτας 14 και ΔΕΥΑ Σελίνου 1.
Στο μεταξύ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων
του προσωπικού των δήμων που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες
της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 και απασχολείται προσωρινά μέχρι την
ανάληψη των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, με τροπολογία του υπουργείου
Εσωτερικών που εντάχθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κωδικός Πρόσκλησης:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
10.4c.15.1.2.3.
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3549
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μονάδα Απ
Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 115 27
Πληροφορίες: Τ. ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ
Τηλ.: 2132142237
Fax: 210 6920437
Email: t.sourgiadakis@mou.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3Ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες του
Υπουργείου Παιδείας και εγκαταστάσεις των Τεχνολογικών Φορέων εποπτευομένων
από την Γ.Γ.ΕΤ. και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ α. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ A.E, γ. NOESIS
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας του Yπουργείου Aνάπτυξης &
Επενδύσεων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)»
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την με αρ. πρωτ. οικ. 1443 14-2 -2019_ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) πρόσκληση με
κωδικό 10.4c.15.1.2.3. Α/Α ΟΠΣ: 3549, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την
με α.π. 3270/08-04-2019 ΟΕ (ΑΔΑ Ψ98Ρ465ΧΙ8-49Χ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης και την με αρ πρωτ 5184/30- 5-2019 (ΑΔΑ Ψ567465ΧΙ8-04Δ) 2η Τροποποίηση
της Πρόσκλησης , που αφορούσε στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου
να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 10
«Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με
έμφαση στις αστικές περιοχές.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, α. ως προς τον τίτλο και
τους δικαιούχους, β. ως προς την ημ/νια λήξης της πρόσκλησης από 31 Δεκεμβρίου
2019 σε 31 Μαρτίου 2020.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. οικ. 1443 14-2 -2019_ (ΑΔΑ:
ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1.2.3. Α/Α ΟΠΣ: 3549,, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.espa.gr και www.ymeperaa.gr.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ
ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ
Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2
Έντυπο: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 3η
Ημ/νια Έκδοσης: 16.04.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ.: 2388Γ'/29-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωκράτη Ε. Παπουλίδη,
κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ.
18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία,
εμένα της Δικηγόρου Καρδίτσας Παναγιώτας Κουτσιάνα, πληρεξούσια του
Κων/νου Ν. Μούσιου, κατοίκου Περιστερίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185,
επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδ.
Αθηνών, για την Κατερίνα Φλεκιβτσούκ
του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Περιστερίου,
οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 185 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της από 10.10.2019 ΑΓΩΓΗΣ με ΓΑΚ:
92003/2019, του πρώτου κατ' αυτής του
Μ.Π.Α., όπου ορίζεται χρόνος συζήτησης η 5η/10/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09.00 π.μ., καλούμενη να παραστεί.
Ο ενάγων Ζητά να του ανατεθεί οριστικά
η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας
των ανηλίκων τέκνων του, ήτοι: ΒαΐαςΙωάννας και Νικολάου Μούσιου.
ΑΘΗΝΑ 06-11-2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ»
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΕ» κηρύχθηκε σε κατάσταση
πτώχευσης με την υπ' αριθ. 695/2011
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την υπ' αριθ. 1731/2019
έκθεση - άδεια εκποίησης της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων παρέχεται άδεια
εκποίησης με μειωμένο τίμημα, επί της
πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό
2/3, ενός ενιαίου ακινήτου, αποτελούμενο από τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες:
Η-1 χώρος ημιϊσογείου επιφάνειας μ.τ.
43,00, Η-2 χώρος του ημιϊσογείου επιφάνειας μ.τ. 183,00 και Ι-1 καταστήματος
του ισογείου συνολικής επιφάνειας μ.τ.
195,00, μιας πολυκατοικίας που έχει
ανεγερθεί επί οικοπέδου εκτάσεως μ.τ.
451,20 που βρίσκεται στο δήμο Αθηναίων στην περιοχή Αγιος Σώστης και επί
της οδού Ευρυδάμαντος αριθ. 3 και με
ελάχιστο τίμημα ευρώ ενενήντα επτά
χιλιάδων και είκοσι (97.020,00).
Η εκποίηση θα διενεργείται κάθε Δευτέρα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Αθηνών κατόπιν της παρούσας δημοσίευσης.
Η σύνδικος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΓΑΚΟΥ
Κιν. 6970032445

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ
& ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ
ΣΥΝ. ΠΕ.
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 145 - ΑΘΗΝΑ 114 75
ΤΗΛ. 210 8821800 – 210 6332377
FAX: 210 8822669
e-mail: synprote@gmail.com
Αρ. Πρωτ.45/19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνάδελφοι, Συνέταιροι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών
του Συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα
τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων, Διοικητικό και
Εποπτικό, στο Συνεταιρισμό.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την 12:00 ώρα της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου 2019 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά
την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης με την
παρουσία του ημίσεως του αριθμού των
μελών του Συνεταιρισμού.
Διαφορετικά χωρίς άλλη πρόσκληση η
Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 12:00 ώρα

της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 2019 εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη
της Γεν. Συνέλευσης με την παρουσία
πέραν του 1/5 του αριθμού των μελών.
Οπότε τελικά χωρίς άλλη πρόσκληση
επαναλαμβάνεται και πραγματοποιείται
με όσα μέλη κι αν παρίστανται την 12:00
της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2019.
Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού οδός Αχ. Παράσχου 145 ( 2ος
όροφος, ) με τα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης (12:00)
2. Ψηφοφορία για την ανάδειξη Νέων
Συμβουλίων (7μελούς Διοικητικού και
5μελούς Εποπτικού) 12:00 – 17:00
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής:
i. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Συνέταιροι – μέλη του Συνεταιρισμού πλέον
του εξαμήνου – εφόσον προσέλθουν
στη Γεν. Συνέλευση κατά τη διάρκεια
των εργασιών της, δηλαδή από 12:00
– 17:00. Απαραίτητη για αναγνώριση η
προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας
ή του βιβλιαρίου ΤΑΠ – ΟΤΕ.
ii. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
έχουν όλοι οι πλέον του 6μήνου συνέταιροι – μέλη. Οι υποψηφιότητες μπορούν
να κατατεθούν αυτοπροσώπως μέχρι
και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν
την ημέρα της πρώτης Γεν. Συνέλευσης
(δηλ. 13:00 της 13 Νοεμβρίου 2019 είτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε
στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
iii. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης δι άλλου
Συνεταίρου, στη Γενική Συνέλευση, έχουν
μόνο οι γυναίκες-συνεταίροι (άρθρο 25)
εφ όσον κατατεθεί σχετική επιστολή;
- Στη Γεν. Συνέλευση προ της ενάρξεως των εργασιών της (άρθρο 25) αυτοπροσώπως από τον εξουσιοδοτημένο.
- Στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή στα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, από
τον εξουσιοδοτούντα ή τον εξουσιοδοτημένο μέχρι την προηγούμενη της πραγματοποιούμενης Γεν. Συνέλευσης ημέρα.
Σε όλες τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους
από ένα Συνεταίρο.
Αθήνα 6/11/2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
πρόεδρος
ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 6264Ε'/06.11.2019 έκθεση επίδοσης της δικ. επιμελήτριας
του Εφετείου Αθηνών, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Θ.
ΓΚΟΥΛΙΟΥ που έχει έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη, αρ.
18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του
δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΘΩΜΑ ΚΟΝΤΟ
του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Προύσσης, αριθ. 26 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της από 10.09.2019 αγωγής του ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ του Φωτίου, κατοίκου
Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελάτης αρ. 22,
εναντίον του απευθυνομένης ενώπιον
του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με την
οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του
αυτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για
τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ενώπιον
οποιασδήποτε αρχής και τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση
της κυριότητας της αναφερομένης στην
αγωγή με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΚ-0174
I.X. δίκυκλης μοτοσυκλέττας στο όνομά
του και σε περίπτωση άρνησής του να
συμμορφωθεί, να καταδικασθεί αυτός
σε δήλωσή βουλήσεως προς τούτο, αρνούμενος δε να προβεί στην εν λόγω
δήλωση, να δυνηθεί ο ίδιος ο ενάγων
να προβεί στην μεταβίβαση της μοτοσυκλέτας στο όνομά του, της δήλωσης
και της συναίνεσης του εναγομένου αναπληρούμενης από την εκδοθησομένη
απόφαση, να κηρυχθεί η απόφαση που
θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και να
καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γέ-

νει δικαστική του δαπάνη. Στο τέλος του
εγγράφου υπάρχουν έκθεση κατάθεσης
δικογράφου αγωγής με ΓΑΚ: 72692/2019
και ΕΑΚ: 2114/2019, με χρονολογία κατάθεσης 13.09.2019 του κ.Γραμματέα
του παραπάνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής επισημείωση ότι η προθεσμία
κατάθεσης των προτάσεων, για τους
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή
είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται
ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον
εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την κατάθεση της και
αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου
διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα
(60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί
στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη
ασκηθείσα, καθώς επίσης και παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν
που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά τη συζήτηση
της άνω αγωγής όταν και όπου ανωτέρω
ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες. Παραπόδας της άνω υπ'αριθ.
έκθεσης επίδοσης ο Εισαγγελέας που
παρέλαβε, με πράξη του παρήγγειλε
όπως περίληψη του άνω επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες

εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα,
ήτοι: «HXΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΞIΩΝ» και
«ΛΟΓΟΣ».
Ο παραγγέλων
την Επίδοση Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210. 3300935
Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2019
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ18 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210.3841366

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΩΕΒ-ΒΛΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 55272/06-11-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια
τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου,
προϋπολογισμού 53.459,17€ (πενήντα
τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα
ευρώ και δέκα επτά λεπτά) συμπεριλαμ-

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»
Ιωάννη Δροσοπούλου 22 ΚΥΨΕΛΗ | Τ. 210 82 35 050 Φ. 210 82 35 002
Ε. contact@nstr.gr |www.nstr.gr

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Aθήνα, 4/11/2019
Αρ.πρωτ 93/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 2819/ 27.09.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα
διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Πατησίων για την άνοια με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη
ηλικία» με Κωδ.ΟΠΣ 5033017 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
2. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.Ι.Δ (Ν. 2716/199
και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία).
Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την
επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας ασθενών με
Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» {άξονας προτεραιότητας: 09 «Προώθηση
της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρισεων-Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρειας Αττικής», το οποίο συγχρηματοδείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 2073/0
9.07.2018 Πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής (Κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ082,
Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3110, Έκδοση:1/0, ΑΔΑ:6Α2Ι7Λ7ΕΡ2) και με βάση την από 1-11-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»,
ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
		
ΘΕΣΕΩΝ
Α.1
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ/
1 (ΜΙΑ)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ		
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Α.2
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
1 (ΜΙΑ)
ΠΕ		
			
			
			

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Αδεια
χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας
Ψυχιάτρου/Νευρολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας
μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της
υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση
του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή

7
βανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες
ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π131/2019 μελέτη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147
Α΄/08-08-2016).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα
ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
στις 19/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 έως 10:30, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου 2ο όροφος, επί της οδού Νέστορος 101, διάστημα κατά το οποίο οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν
τις προσφορές τους αυτοπροσώπως
ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού.
2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψή-

			
			
Α.3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
1 (ΜΙΑ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ		
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φιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά
στην Ελληνική γλώσσα.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού
γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν
γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου
48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136,
2132030185, 2132030195, 2132030196,
fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου,
κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@
ilion.gr ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Τα FAX της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα
της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου
χρόνου και διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 36 μήνες.
Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με
την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες:
- στην ιστοσελίδα της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»: www.nstr.gr και www.
nstr.gr/espa
- στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Φορέας
- σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα και
από την ιστοσελίδα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα
δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης,
αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22,
112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5033017 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»
ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ»
Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr ή www.nstr.gr/espa. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 4-11-2019 και λήγει στις 14-11-2019. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Πέμπτη 14 Noεμβρίου και ώρα 15:00 (καταληκτική
ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 210-8235050.
Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα
σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, αποτελούν παραδοτέο της πράξης
θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679.
Με ειδική εντολή της
Νομίμου Εκπροσώπου
Μαρίας Μούγια
Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 5033017
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Εισαγόμενα ΙΧ: Δασμοί
– φωτιά από 200% –
500% στα παλαιότερα
μεταχειρισμένα!
Οι αλλαγές στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα είναι μεγάλες,
καθώς ο στόχος του οικονομικού
επιτελείου είναι να εισαχθούν νέα σε
ηλικία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και
να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές
από φθηνά, ρυπογόνα και επικίνδυνα
«σαπάκια».
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά θα
καταργηθούν οι υποκατηγορίες στην
οδηγία ρύπων Euro 6, οπότε όλα τα
εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα εκτελωνίζονται με τον χαμηλό
συντελεστή των καινούριων μειωμένο
ανάλογα με την ηλικία αλλά και τα
διανυθέντα χιλιόμετρα.
Στα αμέσως παλαιότερα αυτοκίνητα
που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 5
(1η άδεια κυκλοφορίας από 1η Ιανουαρίου 2011 έως και Αύγουστος 2015)
επίσης θα μειωθούν οι δασμοί, καθώς η
επιβάρυνση στο Τέλος Ταξινόμησης θα
μειωθεί από το 200% στο 30% έως 50%
με αποτέλεσμα οι δασμοί να μειωθούν
πάρα πολύ.
Στα παλαιότερα αυτοκίνητα αναμένεται
να υπάρξουν και οι μεγάλες επιβαρύνσεις στο Τέλος Ταξινόμησης, ώστε να
σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές
παλαιών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr τα ποσοστά
επιβάρυνσης στο Τέλος Ταξινόμησης
αναμένεται να κυμανθούν από 200%
έως και 500%!
Πάντως το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα έχει να κάνει με τα γυρισμένα χιλιόμετρα, καθώς τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Μεταφορών αναζητούν
τρόπους ώστε να προστατεύσουν τους
Έλληνες καταναλωτές από τους επιτήδειους εμπόρους, οι οποίοι εξαπατούν
ανυποψίαστους καταναλωτές.
Παράλληλα επειδή τα ΚΤΕΟ δεν
έχουν το ιστορικό των ελέγχων από τα
αντίστοιχα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου
άλλων κρατών-μελών είναι αδύνατη η
διασταύρωση των στοιχείων.

Νεκρός 55χρονος εργάτης από έκρηξη, πατέρας 3 παιδιών

Τραγωδία στη ΛΑΡΚΟ

Τ

ραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε προ ολίγου στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ,
στη Λάρυμνα της Φθιώτιδας. Στην πρωινή βάρδια της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου ένας
55χρονος εργάτης πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη στην
αίθουσα της χαλυβουργίας.
Επρόκειτο για πολύπειρο εργάτη χρόνια στη ΛΑΡΚΟ που
εκτελούσε κανονικά την εργασία του στο Τμήμα όταν συνέβη η έκρηξη.
«Λυπάμαι που είμαι αναγκασμένος να σας επιβεβαιώσω
ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Σκοτώθηκε ένας εργαζόμενος
σε εργατικό δυστύχημα το πρωί. Δεν είναι δόκιμο να πω
κάτι παραπάνω. Ο Διευθύνων Σύμβουλος φτάνει αυτή την
ώρα στη Λάρυμνα», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
"Δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος και θέλω να εκφράσω
τα συλληπητήρια μου τόσο στην οικογένειά του, όσο και
στους εργαζόμενους. Ήταν ένα σοκ για μένα. Το σημαντικό
δεν είναι βέβαια το δικό μας σοκ", πρόσθεσε.
Σοκαρισμένος ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Παναγιώτης Πολίτης, βλέποντας δίπλα του έναν ακόμη εργάτη
να χάνει τη ζωή του την ώρα της δουλειάς, μπόρεσε να πει
μόνο ότι «δεν πάει άλλο…».
Άλλωστε το Συνδικάτο Μετάλλου μόλις μία μέρα πριν, έκανε
βαρυσήμαντη καταγγελία για παραλίγο ομαδικό δυστύχημα
στην αίθουσα των ηλεκτροκαμίνων στο ίδιο εργοστάσιο της
ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
Ολόκληρη η καταγγελία:
«Καταγγελία - Κάλεσμα για το παραλίγο ομαδικό δυστύχημα στη ΛΑΡΚΟ
Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 γύρω στις 11 το πρωί, στην
αίθουσα των ηλεκτρικαμίνων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ
στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, έλαβε χώρα σοβαρότατο συμβάν
όπου από θαύμα δεν καταγράφεται ως ομαδικό δυστύχημα.
Συγκεκριμένα. Στην μία από τις τρεις γερανογέφυρες της
αίθουσας, κατά την ώρα ηλεκτρολογικών δοκιμών στο
άγκιστρο 25 τόνων, έχοντας αγκιστρωμένο και φορτωμένο
τον κάδο μεταφοράς μεταλλεύματος (ben), κόπηκε το
συρματόσχοινο με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί πτώση
του φορτίου . Οι πρώτες, εμπειρικές προσεγγίσεις, με κάθε
επιφύλαξη, δείχνουν κακή ποιότητα συρματόσχοινου.
Όσοι εργαζόμαστε στη ΛΑΡΚΟ καλούμε κάθε αρμόδια
υπηρεσία να πάρει μέτρα. κυριολεκτικά, βρέχει φωτιά
στη στράτα μας.
Από θαύμα δεν χτύπησαν οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι
που έκαναν τις δοκιμές. Από θαύμα δεν έπεσε το Ben με
το πυρωμένο μετάλλευμα που μεταφέρει επάνω σε εργαζόμενους, όπου συχνό φαινόμενο είναι να βρίσκονται ανά
δεκάδες σε διάφορες εργασίες στην αίθουσα.
Καταγγέλλουμε και πιστοποιούμε πως στο σύνολο του εργο-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

στασίου η κατάσταση ως προς την ασφάλεια της εργασίας
έχει ξεφύγει σε επίπεδο ρεκόρ.
Υπάρχουν ελλείψεις στη χορήγηση μέτρων ατομικών προστασίας αλλά και όταν δίνονται είναι κακής ποιότητας.
Ολόκληρες εγκαταστάσεις και μηχανήματα έχουν άμεση
ανάγκη από επισκευές, δεν λειτουργούν οι αυτοματισμοί
ασφαλείας, έχει σαπίσει μεγάλο μέρος τους.
Το δε, κρυμμένο στους εργαζόμενους, μη αναρτημένο οργανόγραμμα της ΛΑΡΚΟ, ακόμη και αυτό που είναι προϊόν
δικιά της σκέψης και λογικής, έχει κατακρεουργηθεί.
Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και καθημερινά φαινόμενα να βλέπεις βοηθώ χωρίς μάστορα και μάστορα χωρίς
βοηθό. Έναν Θολαττζή να φυλάει και να τροφοδότη δύο
καμίνια. Έναν εργαζόμενο στο πόστο της ρευστής σκουριάς.
Λειψούς απομεταλλωτές, κοκκοποιητές, θερμοδόμους,
χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Συνεργεία
δίχως αριθμητικά επαρκείς εργαζόμενους για να μπορούν
να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες. Πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του εργοστασίου καλύπτονται με εργαζόμενους στις εργολαβίες εδώ και χρόνια.
Παράλληλα είναι ανύπαρκτα υποτυπώδη μέτρα υγιεινής,
όπως πόσιμο νερό, καμαράκια με θέρμανση, ντουλάπες για
τα προσωπικά αντικείμενα των εργαζομένων κ.α.
Σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα πόστα, η κατάσταση είναι
τραγική. Οι ασθένειες ατυχήματα, οι υπερωρίες και η εργασία στα ρεπό, όσα καταγράφονται, τεκμηριώνουν την
εντατικοποίηση. Δεν πάει άλλο.
Όλα αυτά καθημερινά οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ τα
βιώνουν κάτω από τον φόβο της ανασφάλειας, κάτω από
τον εκβιασμό, για το αν θα συνεχίσει η λειτουργία της, για
το αν θα έχουν μεροκάματο αύριο.
Είναι έγκλημα και οι εγκληματίες έχουν ονοματεπώνυμο.
Η αιτία που γεννά όλα τα παραπάνω είναι η συνειδητή γενική απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, από τις κυβερνήσεις και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο έχουν την εκποίηση αυτής, για
να προσφέρουν ανταγωνιστικότητα και κέρδη σε επιχειρηματικούς ομίλους.
Αυτό είναι έγκλημα απέναντι στους εργαζόμενους και τα
λαϊκά συμφέροντα και αυτοί είναι οι εγκληματίες...
Επιβάλλεται να διεκδικήσουμε να χρηματοδοτηθεί η ΛΑΡΚΟ από τον κύριο μέτοχο, το Κράτος, για τον εκσυγχρονισμό
της, την παραπέρα αξιοποίηση του νικελίου, την διασφάλιση
της συνέχισης της λειτουργίας της, την διασφάλιση των
συμφερόντων του λαού μας.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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EBZ: Έκλεισε η συμφωνία
με την Royal Sugar
Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ ΕΒΖ, Τράπεζας
Πειραιώς, Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και Royal Sugar.
Με τη συμφωνία αυτή, διασώζεται η τευτλοπαραγωγή και τίθεται άμεσα σε λειτουργία το
εργοστάσιο στο Πλατύ.
Τη συμφωνία για την Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης ανακοίνωσε μέσω twitter ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης:
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Aδωνι Γεωργιάδη, υπεγράφη την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, η συμφωνία
μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης,
της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της
Royal Sugar.
Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης,
ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, κ. Κώστας Σκρέκας, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κ. Χρήστος Πούρης, ο Πρόεδρος της
Συνεταιριστικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρος
Παπαδημητρίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Royal Sugar, κ. Χρήστος Καραθανάσης.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ.
Γεωργιάδης δήλωσε:
« Ένα μεγάλο πρόβλημα που μας κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση,
μετά από δική μου επίπονη προσπάθεια, του
κ. Σκρέκα και του κ. Παπαθανάση, βρήκε τη
λύση του. Ένας δυνατός Έλληνας επιχειρηματίας, ο κύριος Καραθανάσης, αποφάσισε
να αναλάβει ένα σημαντικό ρίσκο, αλλά στο
τέλος θα βγάλει και τους τευτλοπαραγωγούς
και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ασπροπρόσωπους. Η Ελλάδα θα ξαναμπεί στο χάρτη
της παραγωγής ζάχαρης».
Στη συνέχεια, ο κ. Παπαθανάσης είπε:
«Με τη σημερινή συμφωνία δίνουμε μια νέα
πνοή σε μια παλιά ακμάζουσα βιομηχανία,
αυτή της ζάχαρης. Πιστεύουμε ότι αυτή η αρχή
θα είναι η αρχή μιας μεγάλης πορείας έτσι
ώστε να επαναδραστηριοποιηθεί η παραγωγή
και η βιομηχανία της ζάχαρης στην Ελλάδα».
Από την πλευρά του, ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε:
«Με την άριστη συνεργασία της ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα διασφαλίζεται η συνέχιση μιας πολύ
σημαντικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, αυτή
της τευτλοκαλλιέργειας εξασφαλίζοντας έτσι
το αγροτικό εισόδημα στους Έλληνες τευτλοπαραγωγούς».

