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ΓΣΕΕ: Μεικτή εικόνα
για μισθούς, ανεργία
και φτώχεια
Το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών ξεπέρασε για
πρώτη φορά την κατανάλωσή
τους το β΄ τρίμηνο του 2019,
έπειτα από μια μακρά περίοδο
αρνητικών αποταμιεύσεων. Η αύξηση των
μέσων μισθών τόσο σε επίπεδο πλήρους όσο
και μερικής απασχόλησης αντανακλά τη
βελτίωση του κλίματος στην αγορά εργασίας,
ενώ οι δείκτες φτώχειας παρουσιάζονται
μειωμένοι το 2018. Αυτά είναι ορισμένα από
τα βασικά συμπεράσματα του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ που έδωσε σήμερα
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα την
Ενδιάμεση Έκθεση του 2019 για την ελληνική
οικονομία και την απασχόληση. Η έκθεση
εξετάζει την κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας όπως αυτή διαμορφώθηκε στο
τέλος του Α΄ 6μήνου του 2019. Εκτός από τα
θετικά ευρήματα υπάρχουν και πολλά…
«αλλά» στα συμπεράσματα της έκθεσης :
Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριών οφείλεται μερικώς στην αύξηση
του κατώτατου μισθού και του γενικού
επιπέδου των μισθών αλλά και στην αύξηση
των κοινωνικών παροχών το β΄ τρίμηνο του
τρέχοντος έτους λέει η έκθεση.

Ο ΟΗΕ κάνει έκκληση για
να συγκεντρώσει 29 δισ.
δολάρια για ανθρωπιστική
βοήθεια το 2020
Ο ΟΗΕ απηύθυνε σήμερα
έκκληση για τη συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας
ύψους σχεδόν 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων (26 δισεκατομμύρια ευρώ) προκειμένου ο οργανισμός να
μπορέσει να βοηθήσει έναν αριθμό ρεκόρ
ανθρώπων που έχουν πληγεί από την
κλιματική αλλαγή και από την αύξηση των
μακροχρόνιων συγκρούσεων.
Σε έκθεσή του με τίτλο: “Global Humanitarian
Overview” ο ΟΗΕ αναφέρει ότι περίπου 168
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα
έχουν ανάγκη έκτακτη βοήθεια το 2020.
Ο αριθμός αυτός αποτελεί «ρεκόρ στη
σύγχρονη εποχή», μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, δήλωσε στους δημοσιογράφους
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ αρμόδιος για ανθρωπιστικές υποθέσεις
Μαρκ Λόουκοκ.
Ο ίδιος εξήγησε ότι οι ανάγκες αυξήθηκαν
εν μέρει επειδή «οι συγκρούσεις γίνονται όλο
και πιο μακροχρόνιες και πιο έντονες».

Κυρ. Μητσοτάκης

Πανεπιστήμια

Συνάντηση με διεθνείς επενδυτές από μεγάλα
funds και εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στις υποδομές, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων,
είχε το πρωί στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
➞ σελ. 2

Λιβύη-Μόσχα

Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση το σχέδιο
που προωθείται, ο βαθμός του απολυτηρίου θα
προκύπτει από τη βαθμολογία και των τριών
τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά
τάξη, ενώ το πιστοποιημένο εθνικό απολυτήριο θα ανοίγει την πόρτα στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
σελ. 3

Μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία ΤουρκίαςΛιβύης για τα θαλάσσια σύνορα που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ελλάδας,
τοποθετήθηκαν για το θέμα Ουάσινγκτον και
Μόσχα.

➞

➞ σελ. 8

Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

"Ενεργειακή Φτώχεια
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Π

ερισσότεροι είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που
χρωστούν στις εταιρείες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, παρά
... στις τράπεζες. Αυτό προκύπτει
από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα η
"Ενεργειακή Φτώχεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".
Μάλιστα το 33% των μικρών επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα
διακανονισμού αποπληρωμής παλαιότερων οφειλών, ενώ το 20% όσων
έχουν τζίρο έως 50.000 ευρώ, δηλώνουν ότι αφήνουν, λόγω οικονομικής
αδυναμίας, απλήρωτους τους λογαριασμούς ρεύματος ή φυσικού αερίου.
Όπως καταγράφεται στην έρευνα, στο
ερώτημα για το αν έχουν καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς
ενέργειας (ΔΕΗΔΕΗ 0,00%, ή άλλες
εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου) το 15% των μικρομεσαίων απαντά θετικά, όταν στο αντίστοιχο ερώτημα για οφειλές έναντι
των τραπεζών, την ίδια απάντηση δίνει
το 14,9%.
Αν και η διαφορά είναι ελάχιστη και
εκτείνεται στα όρια του στατιστικού
λάθους, εντούτοις αποτυπώνει «εύγλωττα» τις επιπτώσεις που είχε για
τη λειτουργία των επιχειρήσεων η
πολυετής ύφεση και οι αυξήσεις στα
τιμολόγια. Ενδεικτικά, στην έρευνα

αναφέρεται ότι από το 2006 έως το
2017 η άνοδος των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν της τάξεως
του 28% για τις μεσαίου μεγέθους
βιομηχανίες και 177% για τα νοικοκυριά, περιλαμβανομένων και των
ελεύθερων επαγγελματιών.
Για λόγους σύγκρισης, καταγράφονται και οι λοιπές σε καθυστέρηση
υποχρεώσεις των μικρομεσαίων. Ειδικότερα, καθυστερημένες οφειλές
ενοικίου έχει το 12%, στο πρώην ΙΚΑ
σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές
εργαζομένων το 11,4%, σε λοιπούς λογαριασμούς, π.χ. τηλεφωνία, ύδρευση
το 9,3%. Πάντως όλα τα παραπάνω
είναι χαμηλότερα από τις οφειλές σε
προμηθευτές (16,1%), στην εφορία
(21%) και στον πρώην ΟΑΕΕ (22,1%).
Μια πιο ενδελεχή εξέταση στην κατανομή των απαντήσεων της ίδιας
έρευνας με βάση τον ετήσιο τζίρο και

τον αριθμό των εργαζομένων, δείχνει
ότι όσο πιο μικρή είναι μια επιχείρηση τόσο περισσότερο «ενδέχεται»
ενεργειακά. Ενώ για παράδειγμα, με
βάση την περιοχή δεν παρατηρείται
σημαντική απόκλιση στις απαντήσεις,
με βάση τον ετήσιο τζίρο παρατηρείται, ότι από όσες έχουν ετήσια έσοδα
μέχρι 50.000 ευρώ σχεδόν η 1 στις 5
έχει απλήρωτους λογαριασμούς. Όσο
μεγαλώνει ο τζίρος, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που χρωστούν μειώνεται σταθερά για να φτάσει στις επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 300.000
ευρώ να χρωστά μόνο η 1 στις 20.
Την ίδια τάση επιβεβαιώνει και η κατανομή των απλήρωτων λογαριασμών
με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων. Στις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό παρατηρείται το
μεγαλύτερο ποσοστό απλήρωτων λογαριασμών (18,9%). Το ποσοστό αυτό

μειώνεται συνεχώς όσο εξετάζουμε
επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων, για να φτάσουμε στις
επιχειρήσεις με πάνω από 5 άτομα
προσωπικό καθυστερημένες οφειλές
να έχει το 7,2% των επιχειρήσεων.
Το αποτύπωμα της ενεργειακής φτώχειας όπως καταγράφηκε με τους
απλήρωτους λογαριασμούς έγινε αισθητό παρότι στην περίοδο πριν και
μετά το ξέσπασμα της κρίσης αλλάζει
απότομα το υπόδειγμα της κατανάλωσης. Ενώ σχεδόν το ήμισυ των ερωτώμενων και για την ακρίβεια το 47%
απάντησε ότι πριν την κρίση έκανε
σπατάλες, ένα μεγαλύτερο ποσοστό,
της τάξης του 68%, απάντησε ότι στη
διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκε να
κάνει περικοπές σε βάρος της ποιότητας εργασίας και ζωής του. Το γεγονός
ότι ο αριθμός όσων προχώρησαν σε
περικοπές μετά υπερβαίνει αισθητά
εκείνους που έκαναν σπατάλες πριν,
δείχνει πώς οι περικοπές έθιξαν
ακόμη και όσους έκαναν συνετή και
λελογισμένη χρήση του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Πάντως, παρά το τέλος της οικονομικής κρίσης, το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι συνεχίζει
να λειτουργεί υπό το ίδιο καθεστώς
περιορισμών στην κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, όπως συνέβαινε
και στο αποκορύφωμα της κρίσης, σε
βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των όρων ζωής και
εργασίας του.
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Κάθε… εβδομάδα
νέα ξενοδοχειακά
projects στην Αθήνα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι
προσθήκες στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Αθήνας, όπου σχεδόν σε …
εβδομαδιαία βάση ανακοινώνονται νέα
ξενοδοχειακά projects, την ίδια στιγμή
που ανοδικά συνεχίζουν και οι διεθνείς
αφίξεις στο Ελ. Βενιζέλος.
Λίγο πριν την εκπνοή του 2019, το
αεροδρόμιο της Αθήνας δείχνει μία
«κόπωση» στα νούμερα του Νοεμβρίου,
η οποία ωστόσο προέρχεται από τα
νούμερα του εσωτερικού:
Για τον Νοέμβριο η επιβατική κίνηση
σημείωσε μικρή άνοδο της τάξης του
2,7%, φθάνοντας το 1,67 εκατ. επιβάτες.
Οι διεθνείς επιβάτες ωστόσο, σημείωσαν άνοδο κατά 6,6%, ενώ οι επιβάτες
εσωτερικού παρουσίασαν πτώση (-5,6%),
λόγω των μειωμένων δρομολογίων
εσωτερικού σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή χειμερινή περίοδο.
Συνολικά, κατά την περίοδο ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2019, η κίνηση του αεροδρομίου άγγιξε τα 24 εκατ. (23,94) επιβάτες,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
6%. Σε επίπεδο εντεκαμήνου, η επιβατική κίνηση τόσο του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού, παρουσίασε άνοδο της
τάξης του 0,7% και 8,5% αντίστοιχα.
Ακριβώς η συνεχιζόμενη άνοδος των
ξένων επισκεπτών είναι και από τους
βασικούς λόγους για τη συνεχιζόμενη
προσθήκη νέων ξενοδοχείων στην
Αθήνα, εντός κι εκτός των στενών ορίων
του ιστορικού κέντρου, στη λεωφόρο
Συγγρού, το Κολωνάκι κ.α..
Στις νέες προσθήκες συγκαταλέγεται
αυτή του «Μonsieur Didot» στη συμβολή των οδών Σίνα και Διδότου, όπου μία
ιστορική κατοικία του 1880 μεταμορφώθηκε σε ένα boutique hotel, από μία
ομάδα φίλων.
«Το επιβλητικό κτήριο που στεγάζει
την “κατοικία” του Monsieur Didot (το
όνομά του είναι εμπνευσμένο από την
οικογένεια Γάλλων τυπογραφών, εκδοτών και βιβλιοπωλών Didot και συγκεκριμένα τον Firmin Didot) αναγεννήθηκε
διατηρώντας τον αστικό χαρακτήρα του
με άρωμα παλιάς Αθήνας στο design
και στη διακόσμηση, τα οποία επιμελήθηκε το Βabatchas Design Studio»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Στο Κολωνάκι και ειδικά στο πρώην κτίριο της καναδικής Πρεσβείας που έχει
περάσει στην «ομπρέλα» της εισηγμένης Briq Properties πρόκειται επίσης να
λειτουργήσει τη νέα χρονιά ένα ακόμη
boutique ξενοδοχείο από την ομάδα
του βορειοελλαδίτικου The Modernist
και τον κ. Κωστή Καρατζά που συμμετέχει επίσης και στο εγχείρημα του Ergon
House στη Μητροπόλεως.
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Τι συζήτησε με διεθνείς
επενδυτές στο Λονδίνο
ο Κυρ. Μητσοτάκης

Σ

υνάντηση με διεθνείς επενδυτές από μεγάλα funds και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, είχε το πρωί στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση που διοργανώθηκε
των logistics ως πεδία στα οποία η
στα γραφεία της Goldman Sachs, ο
Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί
πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτα μεγάλα συγκριτικά της πλεονετές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες
κτήματα. Παράλληλα, συζητήθηκε
που ανοίγονται στην Ελλάδα από τα
ολόκληρη η βεντάλια των υποδομών,
νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν
από τις μεγάλες επενδύσεις όπως το
μετά τις 7 Ιουλίου.
«Ελληνικό» έως τις ανανεώσιμες
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σε αντίπηγές ενέργειας και τα δίκτυα.
Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές
χώρες της Ευρώπης (αλλά και ευρύφέρθηκε στο τρίπτυχο της αλλαγής
τερα), η Ελλάδα απολαμβάνει αυτή
του δημοσιονομικού μείγματος με
τη στιγμή τα αγαθά της πολιτικής
τη μείωση των φόρων, των διαρσταθερότητας καθώς έχει μία αυτοθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των
δύναμη κυβέρνηση με ορίζοντα ως
τραπεζών με την υλοποίηση του
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
το 2023, η οποία στηρίζει τις επενσχεδίου «Ηρακλής» για τη μείωση
δύσεις που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη των «κόκκινων» δανείων.
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Από την πλευρά τους οι επενδυτές απηύθυναν ερωτήματα
Ανέφερε επίσης ότι οι δείκτες καταναλωτικής και επιχει- στον πρωθυπουργό για διάφορα θέματα ανάμεσα στα
ρηματικής εμπιστοσύνης καθώς και το κλίμα αισιοδοξίας οποία η απλοποίηση των διαδικασιών για την έγκριση των
στην ελληνική οικονομία «μας προδιαθέτουν για υψηλότε- επενδύσεων, το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη μείωση
ρους ρυθμούς ανάπτυξης από τις επίσημες προβλέψεις». των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, το σχέδιο των
Και τόνισε ότι οι Έλληνες μετά από 10 χρόνια κρίσης και ιδιωτικοποιήσεων και οι ενέργειες που έχει αναλάβει για
σκληρές θυσίες υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις που την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των αρχών ανταγωνισμού
μπορούν να ενισχύσουν τις επενδύσεις, να εκσυγχρονίσουν και της φορολογικής διοίκησης.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία
το κράτος και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.
Στη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν οι τομείς των «πρά- των Financial Times στο Λονδίνο και είχε συζήτηση με
σινων» επενδύσεων, των υποδομών, του τουρισμού και στελέχη και δημοσιογράφους της εφημερίδας.

E-mail: iho@otenet.gr

Καιρός: «Το έστρωσε» στη
Βόρεια Ελλάδα - Κλειστά
σχολεία και χαμηλές
θερμοκρασίες

Αλλαγή για το σκηνικού του καιρού από
σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον χιονιά να
κάνει την πρώτη του... ηχηρή επίσκεψη για
φέτος στην Βόρεια, κυρίως, Ελλάδα.
Στα λευκά έχουν ντυθεί η Θεσσαλονίκη, η
Ξάνθη, η Αλεξανδρούπολη, το Πήλιο, τα
Τρίκαλα και η Λάρισα, ενώ σε ορισμένες
περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.
Μάλιστα, σε αρκετές περιοχές της χώρας
σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, ενώ οι
μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή
στις μετακινήσεις και στον παγετό στους
δρόμους.
Τα φαινόμενα, που πιθανώς να είναι κατά
τόπους έντονα, από το μεσημέρι βαθμιαία
θα εξασθενήσουν. Βαθμιαία επικράτηση
βορειοανατολικών ανέμων που στα πελάγη
θα φθάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η
θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση
από βορρά προς νότο.

Τροχαία: Εξακόσιες κλήσεις για κινητόστάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ σε μια βδομάδα

180–200 ευρώ ξόδεψε ο κάθε Έλληνας
στη Black Friday–Cyber Monday

Τους ελέγχους στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβαση της
εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας
Αστυνόμευσης του αρχηγείου της συνεχίζει η Ελληνική Αστυνομία, για την
αντιμετώπιση των λεγόμενων «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων σε όλη
την επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, από 25 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου, από 885 συνεργεία
Τροχαίας που συγκροτήθηκαν πανελλαδικά, ελέγχθηκαν συνολικά 10.222 οχήματα και βεβαιώθηκαν 600 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση και 491 παραβάσεις για στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις
στάθμευσης ατόμων με αναπηρία.
Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου
(171), της Αττικής (154), της Θεσσαλονίκης (99), των Χανίων (63), της Πιερίας
(43) και των Ιωαννίνων (43).
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο
την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την
αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Βαθιά το χέρι στη τσέπη φαίνεται πως έβαλαν οι Έλληνες καταναλωτές καθώς την Black Friday και την Cyber Monday, ο κάθε καταναλωτής ξόδεψε
180-200 ευρώ.
Την εκτίμηση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού
Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, υπολογίζοντας ότι 6 στους 10 καταναλωτές έκαναν κάποια αγορά σε αυτά τα δύο market events.
Συνολικά ο τζίρος για τις ελληνικές Black Friday και Cyber Monday υπολογίζεται σε 3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Κόρκίδη φέτος τα «χτυπήματα» για online αγορές σχεδόν
διπλασιάστηκαν με τον ίδιο να χαρακτηρίζει εντυπωσιακή τη συμμετοχή στα
δύο αυτά events των σούπερ μάρκετ, της εστίασης, των κομμωτηρίων, των
παρόχων ενέργειας και της συνδρομητικής τηλεόρασης, των κομμωτηρίων
και των αεροπορικών εταιρειών.
Πρώτη δημοφιλέστερη καταναλωτική κατηγορία αναδείχθηκαν τα ρούχα και
τα υποδήματα και ακολούθησαν τα ηλεκτρονικά, τα καλλυντικά, τα αξεσουάρκοσμήματα, οι ηλεκτρικές συσκευές-είδη σπιτιού κτλ.
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Εργαζόμενοι καζίνο:
Ο αντικαπνιστικός νόμος
έφερε μείωση τζίρου
κατά 40%
Την αντίθεσή τους με την ολική απαγόρευση του
καπνίσματος στους κλειστούς χώρους, όπως ορίζεται σχετικά στον νέο νόμο, δηλώνουν με επιστολή τους οι εργαζόμενοι στα 10 καζίνο της χώρας.
Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στον Επισιτισμό-Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου
και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
Καζίνου-Ξενοδοχείου & Τελεφερίκ Πάρνηθας
Ηλίας Κόκκαλης αναφέρεται ότι η εφαρμογή του
μέτρου έχει ήδη επιφέρει δραματικό πλήγμα στην
επισκεψιμότητα και μείωση κατά 40% του κύκλου
των εργασιών των καζίνο. «Με τον ρυθμό μείωσης
που καταγράφεται σε αυτούς τους δείκτες, είναι
μαθηματικά βέβαιο πως σύντομα θα υποχρεωθούν
να λάβουν δυσάρεστα μέτρα-μείωση προσωπικού, περιορισμός ωραρίου λειτουργίας κ.λ.π-αν
και είναι αμφίβολο αν θα αποτραπεί τελικά το
απολύτως ορατό πια ενδεχόμενο οριστικής παύσης λειτουργίας», σημειώνεται στην επιστολή, η
οποία κατατέθηκε ως αναφορά από τον βουλευτή
Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου
προς του υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας.
Η επιστολή με θέμα, «Σχετικά με την απαγόρευση
του καπνίσματος στο Καζίνο της Πάρνηθας» έχει
ως εξής: «Η εξεύρεση λύσης είναι κυριολεκτικά
ζήτημα επιβίωσης για τις 10 επιχειρήσεις καζίνο
της χώρας και τους 5.000 εργαζομένους τους. Η
δυνατότητα δημιουργίας εξωτερικών χώρων, εκτός
του μεγάλου κόστους, δεν επιλύει το πρόβλημα,
λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των συμπεριφορικών
χαρακτηριστικών του μέσου παίκτη τυχερών παιχνιδιών. Αρκεί να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ, όπου
ισχύει μία από τις πιο αυστηρές αντικαπνιστικές
νομοθεσίες του κόσμου, το κάπνισμα στα καζίνο
επιτρέπεται. Δεδομένου ότι τα καζίνο πρέπει να
είναι και μία συμπληρωματική μορφή τουριστικής προσφοράς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση
η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων
προκειμένου, α)να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των
καπνιζόντων διεθνών παικτών και β)να υπάρξει
επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλες και αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου.
Με το προηγούμενο καθεστώς (ρύθμιση Α.Λοβέρδου), δηλαδή με τη δέσμευση ειδικών χώρων στα
καζίνο για πελάτες καπνιστές, είχε επέλθει μία
΄ισορροπία’ στη λειτουργία των επιχειρήσεων και
στη εύρυθμη εξυπηρέτηση των παικτών. Δεν υπήρχαν παράπονα από τους μη καπνιστές(που είναι
πολύ λιγότεροι αναλογικά) και τη διευθέτηση αυτή
διευκόλυνε και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η
ολική απαγόρευση, χωρίς μάλιστα ένα μικρό χρονικό διάστημα μετάβασης και προσαρμογής, έχει
ήδη επιφέρει δραματικό πλήγμα στην επισκεψιμότητα, κυρίως στον κύκλο εργασιών (μείωση κατά
40% σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΕΕΠ).
Με τον ρυθμό μείωσης που καταγράφεται σε αυτούς τους δείκτες, είναι μαθηματικά βέβαιο πως
σύντομα θα υποχρεωθούν να λάβουν δυσάρεστα
μέτρα-μείωση προσωπικού, περιορισμός ωραρίου
λειτουργίας κ.λ.π-αν και είναι αμφίβολο αν θα
αποτραπεί τελικά το απολύτως ορατό πια ενδεχόμενο οριστικής παύσης λειτουργίας.
Καταγράφονται ήδη σημαντικότατες απώλειες για
τα έσοδα του Δημοσίου από τη συμμετοχή του
κατά 20% στα μικτά κέρδη των καζίνο, απώλειες
για τους τοπικούς δήμους από την αντίστοιχη απόδοση του 2% αλλά και στην αγορά, σε μία σειρά
συνδεδεμένων επαγγελμάτων και επιχειρήσεων,
καθώς θα μειωθούν και οι αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών.

Με εθνικό απολυτήριο
η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Τ

ην επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων και την καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου
για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, με βάση το σχέδιο που προωθείται, ο βαθμός του απολυτηρίου θα
προκύπτει από τη βαθμολογία και των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή
ανά τάξη, ενώ το πιστοποιημένο εθνικό απολυτήριο θα ανοίγει την πόρτα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η μεταρρύθμιση προϋποθέτει την εφαρμογή
της Τράπεζας Θεμάτων, την αξιολόγηση
των σχολικών μονάδων
και των εκπαιδευτικών,
καθώς και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών. Σε κάθε
περίπτωση, όπως λένε
οι αρμόδιοι, η ολοκλήρωση του διαλόγου για
την εφαρμογή του νέου
συστήματος πρόσβασης στα πανεπιστήμια
θα καθορίσει και τη
χρονική στιγμή της
εφαρμογής του.
Η κυρία Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με τις
βασικές κατευθύνσεις
νομοσχεδίου προχωρά
στην ίδρυση μιας ενισχυμένης αρχής με ευρύτερες, ουσιαστικές, αρμοδιότητες, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘΑΑΕ). Η Αρχή αυτή θα αντικαταστήσει την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Ειδικότερα, προβλέπεται: ενίσχυση της ΕΘΑΑΕ με νέες αρμοδιότητες όπως
η αξιολόγηση των πανεπιστημίων, η σύνδεσή της με τη
χρηματοδότηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό, η διεύρυνση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων πιστοποίησης,
η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών
της με την πρόβλεψη περαιτέρω εγγυήσεων κατά τη
διαδικασία ορισμού των μελών της.
Επιπλέον, γίνεται σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Οπως λέει στο
«ΘΕΜΑ» ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης,
θα συνδέεται η αξιολόγηση σε κάποιο ποσοστό με τη
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Για πρώτη φορά,
όπως τονίζει, προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό της
χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση, ενώ
θα πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών πριν από την
έναρξη της λειτουργίας τους. Ο ίδιος επίσης επισημαίνει
ότι θα εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’
και γ’ κύκλου. Για πρώτη φορά εντάσσονται θεματικές
και συγκριτικές αξιολογήσεις των ιδρυμάτων σε κρίσιμα
πεδία, π.χ. πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
Τους πρυτάνεις, πάντως, όπως διαφάνηκε και από τη
Σύνοδο των Πρυτάνεων τις προηγούμενες ημέρες, τους
απασχολούν θέματα που σχετίζονται με τη θεσμοθέτηση
βάσης ως προϋπόθεση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τον
καθορισμό του αριθμού των εισακτέων, τις μετεγγραφές,
τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και τη φοιτητική
μέριμνα. Στην ατζέντα της Συνόδου Πρυτάνεων υπήρξαν
τα εξής θέματα: διεθνοποίηση και διαχείριση ποιότητας
των προγραμμάτων σπουδών, διαφορετικός τρόπος
οικονομικής διαχείρισης των πανεπιστημίων, στήριξη
της έρευνας, προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές και
ασφάλιση φοιτητών και, τέλος, μεγαλύτερη αυτοτέλεια

στα ΑΕΙ.
Σαρωτικές αλλαγές
σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια προωθεί
ήδη από φέτος το
υπουργείο Παιδείας.
Η κυρία Κεραμέως
κατέθεσε σχέδιο νόμου
με στόχο την επίλυση
άμεσων προβλημάτων
ώστε να διασφαλιστεί
η εύρυθμη λειτουργία
της νέας σχολικής και
ακαδημαϊκής χρονιάς
με διατάξεις που αφορούν τόσο τα μεταπτυχιακά, τα πρότυπα και
πειραματικά σχολεία,
τα κολέγια όσο και τους
παλιούς αποφοίτους,
ειδικά για το έτος 20192020. Σύμφωνα με το
σχέδιό του, τα μεταπτυχιακά απλουστεύονται, στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος,
ενώ για τους τίτλους σπουδών κολεγίων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης από χώρες της Ε.Ε. και τρίτες χώρες το
υπουργείο Παιδείας επαναφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας.
Επίσης, καταργείται ο διαχωρισμός των σχολών σε
«πράσινες» και «κόκκινες» και η εισαγωγή σε όλα τα
τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης θα γίνεται μόνο
μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Επίσης, θα υπολογίζεται κατά 10% ο βαθμός απολυτηρίου. Τον Απρίλιο
θα ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων. Οπως ξεκαθάρισε
η υπουργός Παιδείας, καταργούνται τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή:
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου μετά τις εξετάσεις και αφού
γνωστοποιηθούν οι βαθμοί συμπληρώνουν μηχανογραφικό επιλέγοντας όσα τμήματα επιθυμούν από το
επιστημονικό τους πεδίο. Για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται κατά 90% ο
μέσος όρος των βαθμών στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% ο βαθμός απολυτηρίου.
Κατ’ εξαίρεση το επόμενο έτος (2020-2021), ο βαθμός
απολυτηρίου δεν θα υπολογιστεί. Αν με τη βαθμολογία
που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε
περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, εισάγεται σε
εκείνο που έχει σε υψηλότερη θέση στο μηχανογραφικό.
Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, ειδικά για το επόμενο έτος, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις
εξετάσεις είτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020, είτε με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και την εξεταστέα ύλη που
ίσχυαν το 2018-2019. Η επιλογή αυτή θα γίνει την περίοδο
υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων των υποψηφίων του
Γενικού Λυκείου. Οσοι υποψήφιοι επιλέξουν το παλιό
σύστημα, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ειδικό
ποσοστό θέσεων που θα καθοριστεί προσεχώς.
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Οι ξηροί καρποί
που έχουν τόση
βιταμίνη Ε όση μισό
φλιτζάνι ελαιόλαδο
Οι ξηροί καρποί, ανάμεσά τους
και τα καρύδια, υπήρξαν για
πολλά χρόνια μια παρεξηγημένη
κατηγορία τροφίμων λόγω του
θερμιδικού τους φορτίου (μια
χούφτα καρύδια, περίπου 30 γρ.,
δίνει 196 θερμίδες). Τα τελευταία
χρόνια, ωστόσο, πολυάριθμες
μελέτες καταδεικνύουν την
υψηλή διατροφική τους αξία
και, σύμφωνα με τους ειδικούς,
μπορούν να αποτελέσουν μέρος
ενός ισορροπημένου διαιτολογίου, αρκεί η ημερήσια κατανάλωσή τους να μην ξεπερνά τις 1-2
μερίδες (30-60 γρ.). Πρόκειται
για τροφή πλούσια σε φυτικές
ίνες (2 γρ. ανά 30 γρ.), μέταλλα
(μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο,
ασβέστιο, χαλκό) και βιταμίνες
(Β6, Ε).
Μάλιστα, μια χούφτα καρύδια
περιέχει τόση βιταμίνη Ε όση
μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Τέλος,
δεν έχουν χοληστερόλη, είναι
πλούσια σε φυτικές στερόλες
και περιέχουν υψηλές ποσότητες μονοακόρεστων (2,6 γρ. ανά
30 γρ.) και πολυακόρεστων ω-3
και ω-6 λιπαρών οξέων (14 γρ.
ανά 30 γρ.), που τα καθιστούν
πλούσια σε αντιοξειδωτική δράση. Ωστόσο, αν και είναι τόσο
υγιεινά, πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, καθώς οι ξηροί
καρποί αποτελούν μόλις το 8%
της ημερήσιας πρόσληψης αντιοξειδωτικών στη διατροφή του
μέσου ανθρώπου. Το μέγεθος
της μερίδας είναι περίπου 7 με
10 καρύδια την ημέρα, τα οποία
είναι αρκετά για να λάβει κάποιος ικανοποιητικές ποσότητες
αντιοξειδωτικών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Τέλος εποχής
για την Google
Τέλος εποχής για τη Google, όπου το
"μυθικό" δίδυμο των 46χρονων συνιδρυτών της, ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι
Μπριν, παραιτούνται άμεσα από τα καθήκοντα τους ως διευθύνων σύμβουλος
και πρόεδρος αντίστοιχα της μητρικής
εταιρείας Alphabet.
Όμως, θα παραμείνουν στο διοικητικό
συμβούλιό της, όπου θα ελέγχουν από
κοινού πάνω από το 51% των ψήφων, συνεπώς αν και δεν θα "τρέχουν" πια την
εταιρεία, συνεχίζουν να κρατούν τον
έλεγχο της. Τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου στην Alphabet αναλαμβάνει ο 47χρονος διευθύνων σύμβουλος
της Google Σουντάρ Πιντσάι, ο οποίος
κατέχει κάτω από το 1% των μετοχών
της εταιρείας.
Η Alphabet, που έχει υπό την "ομπρέλα"
της πολλές θυγατρικές, δημιουργήθηκε
το 2015 στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της
ολοένα επεκτεινόμενης Google, η οποία
με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1998 σε
ένα γκαράζ της Καλιφόρνια από τους
Πέιτζ και Μπριν. Οι τελευταίοι "μετακόμισαν" από τη Google στην Alphabet,
όταν αυτή δημιουργήθηκε, και τώρα
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν αυτά τα
διευθυντικά καθήκοντα και να τα αναθέσουν στον θεωρούμενο ως πετυχημένο
επικεφαλής της Google, τον ινδικής
καταγωγής Πιντσάι. Σε κοινή επιστολή
τους το ιστορικό δίδυμο της Google
που τη δημιούργησε εκ του μηδενός,
αναφέρουν ότι θα παραμείνουν ενεργά
εμπλεκόμενοι ως μέλη του ΔΣ, μέτοχοι
και συνιδρυτές, προσθέτοντας ότι ήλθε
η ώρα να απλοποιηθεί η δομή του μάνατζμεντ της εταιρείας. "Η Alphabet και η
Google δεν χρειάζονται πια δύο διευθύνοντες συμβούλους και έναν πρόεδρο",
επισημαίνουν και προσθέτουν ότι "θα
αναλάβουν το ρόλο των υπερήφανων
γονέων, προσφέροντας συμβουλές και
αγάπη, αλλά όχι καθημερινή παρότρυνση", ενώ τόνισαν ότι "δεν υπάρχει
καλύτερο πρόσωπο" από τον Πιντσάι να
αναλάβει πλέον τα ηνία όλου του ομίλου. Ο Ινδός μηχανικός σπούδασε στα
αμερικανικά πανεπιστήμια Στάνφορντ
και Πενσιλβάνια, προτού προσληφθεί
στη Google το 2004, όπου απέκτησε
φήμη ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη του προγράμματος διαδικτυακής
πλοήγησης Chrome και στη συνέχεια
αρκετών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε δήλωση του, σύμφωνα με το BBC
και το πρακτορείο Ρόιτερς, ανέφερε
ότι "οι ιδρυτές έδωσαν σε όλους μας
μια απίστευτη ευκαιρία να αφήσουμε
το στίγμα μας στον κόσμο" και δήλωσε
ανυπόμονος "να δούμε πλέον προς τα
πού θα πάμε, συνεχίζοντας το ταξίδι με
όλους σας".
Σχεδόν σίγουρα, αυτό το ταξίδι δείχνει
προς την τεχνητή νοημοσύνη, όμως ο
δρόμος θα είναι στρωμένος με εμπόδια,
καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο
και οι οργανώσεις πολιτών εμφανίζονται
ολοένα πιο νευρικές και απαιτητικές
απέναντι στη Google και στις άλλες
μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για
διάφορους λόγους, από τη φοροαποφυγή και την καταπάτηση του ελεύθερου
ανταγωνισμού έως την κατάχρηση των
προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Απίστευτες ατάκες on camera
μεταξύ Μακρόν και Τραμπ

Η κόντρα του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μ

προστά στις κάμερες ξεκίνησε η κόντρα του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ
Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο
Λονδίνο, την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κορυφώνεται. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, ο Εμανουέλ Μακρόν ρωτήθηκε για τους φυλακισμένους τζιχαντιστές του ISIS και την επιστροφή τους στην Ευρώπη.

Αιφνιδιάζοντάς τον ο Τραμπ τον ρώτησε ευθέως για τον
ζήτημα με τον Μακρόν να απαντά ότι το Ισλαμικό Κράτος
παραμένει μια απειλή, παρότι ο Τραμπ επιμένει ότι το
εξολόθρευσε.
«Εχουμε πολλούς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους φυλακισμένους στη Συρία. Πολλοί είναι από τη Γαλλία, από
τη Γερμανία, τη Βρετανία. Κυρίως προέρχονται από την
Ευρώπη. Θα θέλατε κάποιους καλούς μαχητές του ISIS;
Μπορώ να σας τους δώσω, πάρτε όποιους θέλετε», είπε
ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Ας είμαστε σοβαροί. Ο μεγάλος αριθμός μαχητών που
έχετε είναι τζιχαντιστές που προέρχονται από τη Συρία,
το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή. Είναι αλήθεια ότι έχετε
ξένους μαχητές που προέρχονται από την Ευρώπη. Αλλά
είναι μια μικρή μειοψηφία του συνολικού προβλήματος που
έχουμε στην περιοχή. Το βασικό είναι να ξεφορτωθούμε
τον ISIS και τις άλλες τρομοκρατικές διοργανώσεις. Και
αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμη, λυπάμαι που το λέω. Υπάρχουν ακόμη στη Συρία και το Ιράκ. Το Νο1 πρόβλημά σας
δεν είναι οι ξένοι τζιχαντιστές, είναι το ISIS», απάντησε ο
Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Για αυτό είναι τόσο
μεγάλος πολιτικός. Είναι ίσως η καλύτερη μη απάντηση
που έχω ακούσει ποτέ». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
ο Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε στις δηλώσεις του για το
«εγκεφαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ, παρότι ο Τραμπ τις είχε

καταδικάσει λίγο νωρίτερα.
«Ξέρω ότι οι δηλώσεις μου προκάλεσαν κάποιες αντιδράσεις. Εμμένω σε αυτές. Το θέμα δεν είναι μόνο το
πόσα χρήματα δαπανά κάθε χώρα στις αμυντικές δαπάνες.
Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι είναι το ΝΑΤΟ. Στο
τραπέζι δεν υπάρχει κοινή ερμηνεία για την τρομοκρατία»,
επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν και τόνισε: «Η Τουρκία
μάχεται κόντρα σε ανθρώπους που πολέμησαν στο πλευρό μας κόντρα στο Ισλαμικό Κράτος. Και κάποιες φορές
συνεργάζονται με παρακλάδια του ISIS. Αυτό είναι ένα
στρατηγικό ζήτημα. Αν απλά συζητάμε για το τι πληρώνουμε και δεν έχουμε ξεκάθαρες συζητήσεις για μία τέτοια
κατάσταση, τότε δεν είμαστε σοβαροί».
Από το στόχαστρο του Εμανουέλ Μακρόν δεν ξέφυγε και
η αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία
«Πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ
και την ίδια ώρα να αγοράζει αντιπυραυλικό σύστημα από
τη Ρωσία»τόνισε και συμπλήρωσε:«Τεχνικά, αυτό δεν
είναι δυνατόν. Αποφάσισαν να μην είναι συμμορφωμένοι
με το ΝΑΤΟ».
Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε και για την απειλή της Τουρκίας
να μπλοκάρει όλες τις κοινές δηλώσεις του ΝΑΤΟ, αν τα
υπόλοιπα μέλη δεν συμφωνήσουν με την Αγκυρα ότι οι
Κούρδοι της Συρίας (YPG) είναι τρομοκρατική ομάδα. Η
Γαλλία δεν θεωρεί ότι πρόκειται για τρομοκράτες, τόνισε
ο Μακρόν.

Φονικός τυφώνας σάρωσε τις Φιλιππίνες
Δέκα νεκροί, εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους και εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων είναι ο μέχρι
στιγμής απολογισμός του ισχυρού τυφώνα που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες.
Ο ισχυρός τυφώνας Καμούρι, ο 20ός που πλήττει τις Φιλιππίνες φέτος, ώθησε τις αρχές να απομακρύνουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από τα σπίτια τους και να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις.
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή της στην κεντρική περιφέρεια Μπικόλ, ανάμεσά τους τρεις που πνίγηκαν, ενώ άλλοι
πέντε έχασαν τη ζωή τους σε περιοχή νότια της πρωτεύουσας.
Περίπου 345.000 άνθρωποι παραμένουν στα καταφύγια και αναμένουν την έγκριση των αρχών για να επιστρέψουν
στα σπίτια τους, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στο τηλεοπτικό δίκτυο ANC.
Οι άνεμοι έχουν εξασθενίσει και έχουν πλέον σταθερή ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα.
Οι Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος 7.000 νησιών και νησίδων, πλήττονται κατά μέσον όρο από 20 τυφώνες κάθε χρόνο.
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ΗΠΑ: 50 Airbus
παρήγγειλε η United
Airlines - Βαρύ πλήγμα
για την Boeing

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία United
Airlines ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρήγγειλε πενήντα αεροσκάφη A321 XLR της
Airbus, έναντι τιμήματος περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να αντικαταστήσει τα αεροσκάφη Boeing 757-200 του
στόλου της.
Τα αεροσκάφη της Έρμπας, που θα αρχίσουν
να της παραδίδονται το 2024, θα αντικαταστήσουν τον γηράσκοντα στόλο των 757, διευκρίνισε η UA, ένας από τους μεγαλύτερους
αερομεταφορείς στις ΗΠΑ και στον κόσμο,
που κατάφερε με την κίνηση αυτό βαρύ πλήγμα στην Boeing, τον αμερικανικό κολοσσό
της αεροναυπηγικής.
Η Boeing, η οποία το τρέχον διάστημα εργάζεται για να εξασφαλίσει την επαναφορά
στην υπηρεσία των 737 MAX, που καθηλώθηκαν στο έδαφος από τα μέσα του Μαρτίου, έπειτα από δύο τραγικά δυστυχήματα
με συνολικά 346 νεκρούς, δεν έχει αυτή τη
στιγμή νέο αεροσκάφος για να ανταγωνιστεί
την Airbus, στον τομέα που χαρακτηρίζεται
ο σημαντικότερος της αγοράς, αυτόν των
πτήσεων μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων,
που εξυπηρετεί το A321 XLR.
Το νέο αεροσκάφος της οικογένειας A320,
που παρουσιάστηκε στην έκθεση του Μπουρζέ, προσφέρει στους αερομεταφορείς τη
δυνατότητα να εκτελούν πτήσεις μακρών
αποστάσεων ακόμα και σε μικρότερες πόλεις,
καθώς έχει μόνο μια καμπίνα, έχει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων ανά επιβάτη,
είναι ευκολότερο να γεμίσει (χωρά έως και
169 επιβάτες ανάλογα με τη διαμόρφωση)
και άρα δυνητικά πιο προσοδοφόρο.
Η United σκοπεύει έτσι να εξυπηρετεί ευρωπαϊκούς προορισμούς από την ανατολική
ακτή των ΗΠΑ με τα αεροσκάφη του τύπου,
ειδικά από τα αεροδρόμια του Νούαρκ, του
Νιού Τζέρσι, κοντά στη Νέα Υόρκη, και από
το αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.
Το A321 XLR «θα επιτρέψει στη United
Airlines να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξυπηρετεί επιπλέον προορισμούς στην Ευρώπη
από τους κόμβους της στην ανατολική ακτή,
το Νούαρκ/Νέα Υόρκη και το Ντάλες στην
Ουάσινγκτον», εξήγησε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Η UA στράφηκε στην Έρμπας διότι η Boeing
δεν διαθέτει το τρέχον διάστημα κανένα διαθέσιμο ή υπό ανάπτυξη αεροσκάφος για τον
τομέα των πτήσεων μεσαίων και μεγάλων
αποστάσεων που την ενδιέφερε, εξήγησε
στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή ενημερωμένη
για τη διαδικασία λήψης της απόφασης υπό
τον όρο να μην κατονομαστεί. «Η Βoeing δεν
προτείνει αυτή τη στιγμή κανένα αεροσκάφος
προς αντικατάσταση του 757», διευκρίνισε και
πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα
στην αμερικανική εταιρεία και την ευρωπαϊκή κατασκευάστρια άρχισαν πριν από
«πολλούς μήνες».
Καθώς η Boeing αφιερώνει όλη την προσοχή
της στην προσπάθεια επαναφοράς των MAX
σε υπηρεσία, ανέβαλε για την επόμενη χρονιά
την παρουσίαση του νέου της αεροσκάφους
που θα ανταγωνίζεται το A321 XLR, το NMA.
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Bloomberg
Στα χέρια των Ανιέλι
La Repubblica
και La Stampa
Η μητρική εταιρεία των Ανιέλι, Exor
NV, συμφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 44% της GEDI Gruppo Editoriale
SpA από την οικογένεια De Benedetti
με τίμημα €102,5 εκατ.
Περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των
μίντια κάνει η οικογένεια των Ανιέλι
στην Ιταλία που είναι ήδη βασικός μέτοχος στον Όμιλο Economist Group,
μέσω της εξαγοράς ενός από τους
πιο διάσημους εκδοτικούς οίκους της
Ιταλίας, του GEDI Gruppo Editorials
SpA, ο οποίος μεταξύ άλλων εκδίδει τις ημερήσιες εφημερίδες La
Repubblica και La Stampa.
Η μητρική εταιρεία των Ανιέλι, Exor
NV, συμφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 44% της GEDI Gruppo Editoriale
SpA από την CIR SpA της οικογένειας
De Benedetti με τίμημα 102,5 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
Η Exor που θα κάνει προσφορά εξαγοράς και για τις υπόλοιπες μετοχές,
θα καταβάλει 46 σεντς ανά μετοχή,
πληρώνοντας ένα premium 62% στην
τιμή κλεισίματος της μετοχής της
GEDI την περασμένη Παρασκευή.
Η Exor υπό την ηγεσία του 43χρονου
CEO Τζον Έλκαν, η οποία ελέγχει
μεταξύ άλλων την Fiat Chrysler
Automobiles NV και την Ferrari NV,
είναι σε διαδικασία κλεισίματος
σειράς συμφωνιών.
Η Fiat βρίσκεται σε συζητήσεις για τη
συγχώνευσή της με την Peugeot SA
και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης. Ο Ελκαν που είναι παράλληλα
και πρόεδρος στις Fiat Chrysler και
Ferrari, κατάφερε να ενισχύσει το μερίδιο της Εxor στον Economist Group
στο 43% το 2015. Επίσης, μέσω της
EXOR, κατέχει το 6% της GEDI.
Οι δισεκατομμυριούχοι Ανιέλι έχουν
μακρά ιστορία με την La Stampa, τη
μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα του
Τορίνο, πολη όπου «γεννήθηκε» η Fiat
το 1899. Κατά τη δεκαετία του ’20 η
οικογένεια είχε αγοράσει την εφημερίδα και εννέα δεκαετίες αργότερα,
το 2016, συγχωνεύθηκε με το Gruppo
Editorial του De Benedetti L’Espresso
SpA για τον σχηματισμό του ομίλου
GEDI.
Η Repubblica με έδρα τη Ρώμη, που
διαγκωνίζεται με την Corriere della
Sera του Μιλάνο σε κυκλοφορία,
ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70 και αυτή
τη στιγμή θεωρείται η φωνή της μετριοπαθούς ιταλικής κεντροαριστεράς.
Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019
η La Repubblica πουλούσε 152.000
έντυπα ημερησίως, ενώ η La Stampa
πουλούσε 99.000.

H next Generation της Nαυτιλίας
στο δρόμο της τεχνολογίας

P

ομπέρτο Kούστας. Iωάννης Mαρτίνος. H next generation της ναυτιλίας καθώς και
οι δύο προέρχονται από «παραδοσιακά τζάκια», μπαίνει στο «στίβο» της θάλασσας
μέσα από μια άλλη δραστηριότητα. Aυτή της τεχνολογίας που και ενδιαφέρον έχει
και βοηθάει αμέριστα την ελληνική ναυτιλία να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Kαι οι δυο τους έχουν ιδρύσει δικές τους εταιρίες παροχής
πρωτοποριακών υπηρεσιών στη ναυτιλία.
O Pομπέρτο Kούστας, γιός του δρ Iωάννη Kούστα της
Danaos σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Λονδίνο
και πληροφορική στην Oξφόρδη. Πάθος του είναι η μουσική. Eίναι συνιδρυτής και CEO - Deepsea Technologies.
Eταιρία, που λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια, η οποία
εγκαθιστά ειδικά συστήματα σε πλοία και συγκεντρώνει
δεδομένα, ενώ κάνει και την επεξεργασία των δεδομένων
ώστε η ναυτιλιακή εταιρία να βγάζει συμπεράσματα η
ναυτιλιακή εταιρία.
«Tον άνθρωπο δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει καμία
τεχνητή νοημοσύνη για ένα και μόνο λόγο. H τεχνητή
νοημοσύνη αξιοποιεί δεδομένα και τα επεξεργάζεται. O
άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να λύνει προβλήματα»
επισημαίνει ο Pομπέρτο Kούστας.
«Oι δύο βασικοί πυλώνες-τεχνολογίες που θα αλλάξουν
όλες τις επιχειρήσεις και τις ναυτιλιακές είναι το machine
learning και το block chain.
H ιδιαιτερότητα του machine learning είναι ότι βασίζεται
στα δεδομένα για να μάθει να λύνει ένα πρόβλημα σε σχέση
με ένα θεωρητικό μοντέλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα
που χρησιμοποιείται ήδη στη ναυτιλία πολύ.
Όλοι γνωρίζουν ότι εξαρτάται η ενεργειακή κατανάλωση
από την ταχύτητα, υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος. Όμως,
αυτό που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για να αξιολογήσουν
την κατάσταση ενός πλοίου είναι το sea trial. Aυτό που
τους ενδιαφέρει είναι ποια είναι η κατανάλωση καυσίμων
του πλοίου στην πράξη.
Kαι αυτό που μπορεί να προσφέρει το machine learning
είναι να παραμετροποιήσει ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα,
όπως ποια είναι η κατάσταση ενός του hull ενός πλοίου και
να μπορούμε να ξέρουμε όχι μόνο υπό ιδανικές συνθήκες
ποια θα έπρεπε να είναι η κατανάλωση, αλλά και σε όλους
τους καιρούς και σε όλες τις κατευθύνσεις ουσιαστικά
να δαμάσουμε το πρόβλημα αυτό. Bοηθάει να υπάρχει
διαφάνεια και να μην υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ για
παράδειγμα πλοιοκτήτη και ναυλωτή, πότε πήγες, που

πήγες, πόσα καύσιμα έκαψες. Όλοι έχουν πρόσβαση και
ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. H τεχνολογία μπορεί να
βοηθήσει να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχει το
περιεχόμενο αμφισβήτησης».
Άλλα προβλήματα που μπορούν να λυθούν αφορούν τα
e-mail όπως λέει ο Pομπέρτο Kούστας:
«Eιδικά στη ναυτιλία είναι παρά πολλά και για διάφορα
θέματα και μπορούν να αφορούν τον καθένα και με διαφορετική προτεραιότητα την οποία μπορεί να την προσδιορίσει
ο καθένας μέσω του machine learning.
Για το block chain θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα.
Eίμαστε στον 19ο αιώνα και θέλαμε να κρατήσουμε ένα
σημαντικό αρχείο. Tο πρώτο βήμα θα ήταν να το βάλουμε
σε ένα θησαυροφυλάκιο. Tο επόμενο βήμα θα ήταν να το
κρυπτογραφήσουμε. Aν μας ενδιέφερε πάρα πολύ, τότε θα
το βάζαμε σε πολλά αντίτυπα σε διαφορετικά θησαυροφυλάκια, κρυπτογραφημένο πάντα επειδή αν μας το έκλεβε
κάποιος θα το χάναμε. Tο block chain είναι ακριβώς αυτό.
Πολλά θησαυροφυλάκια που είναι servers στον 21ο αιώνα,
συνδέονται μεταξύ τους και άρα μπορούν να ταυτοποιούν
όλα μαζί το περιεχόμενο. Aν πάει κάποιος να το αλλάξει το
περιεχόμενο σε ένα server γίνεται αυτόματα η ταυτοποίηση
και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στο περιεχόμενο. Kαι αυτό
μπορεί να βοηθήσει τη ναυτιλία πάρα πολύ, παράδειγμα
με έγγραφα από επιθεωρητές όταν φτάνουν σε λιμάνια
που είναι ευαίσθητα πολύ κ.λπ.».
«O κόσμος δεν συνειδητοποιεί τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Σημαίνει να αξιοποιείς δεδομένα για να παράγεις
αξιόπιστα αποτελέσματα. Mπορεί να σου δείξει ότι ένα
πλοίο είναι «βρώμικο», μη φιλικό προς το περιβάλλον,
γιατί έκαψε 17 τόνους περισσότερα καύσιμα σε αυτό το
ταξίδι από όσα θα έκαιγε αν είχε κάνει καθαρισμό πριν.
Άρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις
αλλά μπορεί να παρέχει την υποστήριξη στη βιομηχανία
για να λαμβάνονται πιο σωστές αποφάσεις. Eίναι καλό στο
να αξιοποιεί και να επεξεργάζεται δεδομένα».

Μυτιληναίος: Ψήφος εμπιστοσύνης
στην φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης
Μήνυμα εμπιστοσύνης στην πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και στην ελληνική αγορά έστειλε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, από το βήμα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κατά την παρουσίαση της Mytilineos.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σημείωσε τα σταθερά και θετικά βήματα στην πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά,
ενώ έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση μιλώντας για την φιλοκυβερνητική πολιτική της.
«Δεν υπάρχει, αλλά ούτε και βρίσκεται στον προγραμματισμό της εταιρείας project αλλαγής έδρας. Εάν γίνουν
όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, θα φύγει τελείως από το τραπέζι το θέμα”, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα για μείωση
του φόρου εισοδήματος είναι θετικές εξαγγελίες και η υλοποίησή τους θα ενισχύσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης
στην αγορά. Βλέπουμε τις καινούριες πολιτικές της κυβέρνησης που είναι σε κάθε περίπτωση φιλικότερη στις
επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο ίδιος, παρατηρώντας ότι η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην πρόσφατη έκδοση
του ευρωομολόγου έδειξε ότι η Mytilineos είναι πλήρως αποδεκτή από τις αγορές και ότι εάν αποφασιζόταν αλλαγή
έδρας θα ήταν μια πετυχημένη μεταφορά. Ο επιχειρηματίας αναφερόμενος στην εταιρία χαρακτήρισε το 2020 ως μια
χρονιά εκπλήξεων και εξελίξεων με θετικό πρόσημο, ενώ έκανε ξεχωριστεί μνεία στην επιτυχία του εγχειρήματος
της τριπλής συγχώνευσης, κάτι ώθησε την εταιρία να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα και να μεγαλώνει ακόμη
περισσότερο. Χαρακτήρισε ορόσημο για την εταιρεία την έκδοση του ευρωομολόγου, υπογραμμίζοντας ότι για
πρώτη φορά μετά από χρόνια είναι η πρώτη διεθνής ελληνική έκδοση με rating. Παράλληλα αναφερόμενος στην
υψηλή συμμετοχή ξένων ως σημαντικό βήμα διεθνοποίησης. Μεγάλη έμφαση έδωσε επίσης και στην σημαντική
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών δραστηριοτήτων και ειδικότερα στη διαδικασία BOT φωτοβολταϊκών (Building
Operating Transfer), μια νέα δραστηριότητα που είχε περιγράψει και στο παρελθόν και η οποία πλέον μπαίνει στη
φάση της υλοποίησης.
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«Mαύρη τρύπα» 3,6 δισ.
στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων
Mία «μαύρη τρύπα» αδιάθετων επενδυτικών
κονδυλίων που αντί να κλείσει, ανοίγει ακόμα
περισσότερο, φτάνοντας σε έναν μήνα από τα
2,7 δισ. ευρώ τα 3,6 δισ. καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων. Έχουν περιθώριο
μόλις ένα μήνα: έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Aν αυτά τα κονδύλια δεν δαπανηθούν, τότε
αφενός για μία ακόμη χρονιά δεν θα φτάσουν
στην αγορά και θα γίνουν «υπερπλεόνασμα»
και αφετέρου θα αποδυναμώσουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να λάβει πρόσθετα
κονδύλια για επενδύσεις μέσα από την αλλαγή
χρήσης των κερδών ομολόγων 640 εκατ ευρώ
που εγκρίνονται την προσεχή εβδομάδα στο
Eurogroup.
Tο πιο μεγάλο μέρος του είναι το EΣΠA.
Έτσι, αν δεν γίνουν δαπάνες ώστε να σταλούν
έως τις 31 Δεκεμβρίου (που λήγει η σχετική
ετήσια προθεσμία) αιτήσεις πληρωμών στην
EE, τότε δεν θα έρθουν τα ανάλογα έσοδα
από τα κοινοτικά ταμεία.
Tα στοιχεία του υπουργείου Oικονομικών
δείχνουν ότι στο 10μηνο του 2019 κάθε άλλο
παρά επιτεύχθηκε ο στόχος επιτάχυνσης
του ΠΔE. Σύμφωνα με υπηρεσιακές πηγές
αυτό συμβαίνει γιατί «δεν υπάρχουν ώριμα
έργα, δεν έχουν ωριμάσει σημαντικά σε αξία
έργα τα προηγούμενα χρόνια για να φέρουν
φέτος δαπάνες».
Συνολικά σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Iανουαρίου - Oκτωβρίου 2019 κατεγράφη υποεκτέλεση του ΠΔE
κατά 811 εκατ. ευρώ. Tο πιο αποθαρρυμτικό
είναι όμως, ότι μέσα σε ένα μόνο μήνα, τον
Oκτώβριο, η υποεκτέλεση του ΠΔE έφτασε
στα 268 εκατ. ευρώ!
Έτσι, ενώ προ ημερών παράγοντες του υπουργείου Oικονομικών έκαναν λόγο για μία υπερπροσπάθεια δαπάνης 2,7 δισ. ευρώ μέσα σε
ένα μόλις μήνα τώρα ο εν λόγω δύκσολος
- στόχος έχει εκτοξευτεί στα 3,6 δισ. ευρώ!
Aναλυτικά, φέτος το Πρόγραμμα Δημοσίων
Eπενδύσεων έπρεπε να φτάσει στα 6,15 δισ.
ευρώ. Aπό αυτά μέχρι στιγμής (10μηνο) έχουν
δαπανηθεί 2,589 δισ. ευρώ, έναντι στόχου που
είχε τεθεί (στον νέο Προϋπολογισμό του 2020)
για 3,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή, η δαπάνη είναι στο
10μηνο κατά 811 εκατ. χαμηλότερη. Aπομένει
έτσι ποσό 3,6 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί ο
στόχος (αντί για 2,7 δισ. ευρώ που θα απέμενε
αν δεν είχε διευρυνθεί το πρόβλημα).
Yπενθυμίζουμε ότι ο εν λόγω στόχος διαμορφώθηκε πριν από λίγες ημέρες με την
κατάθεση του Προϋπολογισμού στη Bουλή.
Eίναι μάλιστα ήδη «κουρεμένος» έναντι του
αρχικού για 6,75 δισ ευρώ (που παραμένει ως
στόχος για το 2020).
Για το 2020 η ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων αλλάζει τον προγραμματισμό. Aπαιτεί
πλέον από τους φορείς να μην περιμένουν το
τέλος του έτους για τον μεγάλο όγκο πληρωμών ώστε να μην επαναληφθεί ο φετινός
«εφιάλτης» με το τροχάδην στο παραπέντε.
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων
Eπενδύσεων (ΠΔE) χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με δράσεις που
συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και
δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον
εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια
βάση.Aναφορικά με το EΣΠA, η χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται
σε 21 δισ. ευρώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
3 προσλήψεις
στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ανακοίνωσε την πρόσληψη με προκήρυξη του ΑΣΕΠ και με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/ Έδρα που
εδρεύει στη Λαμία του Νομού Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 400 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής
Ελλάδας/ Έδρα Λαμία Δ. Λαμιέων
Ν. Φθιώτιδας ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών 8 μήνες 1 401 ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Έδρα Λαμία Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 8
μήνες 1 402 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Έδρα Λαμία Δ. Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 μήνες
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: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας,
στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη
ΜΠΑΚΑΛΗ Νικολίτσας (τηλ. επικοινωνίας: 22310 41049). 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, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Λαμιέων,
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. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 04/12/2019 έως και
13/12/2019.

Θέση με αντικείμενο συναφές
με την Γεωπληροφορική και την
Διαχείριση Περιβάλλοντος στον
ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η

Μ .Ο. Δ .Υ. το υ
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο
πλαίσιο υλοποίησης και
προς υποστήριξη της
εκτέλεσης του έργου με
τίτλο Development of an
integrated 5 Dimensional
space based methodology
f o r As s e s s i n g a n d
modeling the Response of
Erosion dynamics to land
use and climatic changes
in Mediterranean
watersheds 5DARE, με
Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81966 και Επιστημονικά Υπεύθυνο
τον Μεταδιδάκτορικό Ερευνητή της Σχολής Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αλεξάκη
Δημήτριο, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ανακοινώνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή
Πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης,
διάρκειας από την υπογραφή της και για 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση
του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη
του έργου την 10/10/2021 ή έως τη λήξη τυχόν παρατάσεών
του, ως ακολούθως: Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου
ή Πτυχιούχου σε αντικείμενο συναφές με την Γεωπληροφορική και την Διαχείριση Περιβάλλοντος ή κατόχου
ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας
διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου
τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από

τον ΔΟΑΤΑΠ. Διάρκεια
σύμβασης: 18 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με
σύγχρονη παράταση του
φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την
λήξη του έργου ή έως την
λήξη τυχόν παρατάσεών
του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική
απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης και εφόσον υπάρχει
η απαιτούμενη πίστωση
στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης
στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του. Ποσό: Βάσει των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και
τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016
(ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/
ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)
και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των 26.967,00 ευρώ. Τόπος εκτέλεσης
έργου: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο
Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να
αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους
αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση,
Πρόταση εμπεριέχουσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται στην με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25219/26-11-2019.

5 προσλήψεις στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πανηπειρωτικού Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι), που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 100 Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι) Ιωάννινα, Δ. Ιωαννιτών, Ν. Ιωαννίνων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 8 μήνες 1 101 Πανηπειρωτικό Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι) Ιωάννινα, Δ. Ιωαννιτών, Ν. Ιωαννίνων ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 8 μήνες
2 102 Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι) Ιωάννινα, Δ. Ιωαννιτών, Ν. Ιωαννίνων ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 2 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: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι), 5Ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπόψιν κας Σοφίας Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας:26510 25008). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 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 στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιωαννιτών, 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.
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Θέση Μηχανικού
Περιβάλλοντος
στον ΕΛΚΕ του
Πολυτεχνείου Κρήτης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο
υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο Μελέτη αειφόρου
εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων στην περιοχή
της Μεσογείου, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ
82114 και Επιστημονικά Υπεύθυνο το μέλος
ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
κ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, αποφασίζει την
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1)
ατόμου, διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου
κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή
πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης, με χαρακτήρα
μερικούς απασχόλησης. Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει
να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου
κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή
πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του
εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ - Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας - Ο/Η
υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εμπειρία στην
στατιστική ανάλυση βροχομετρικών/υδρολογικών δεδομένων Συνεκτιμώμενα πρόσθετα
προσόντα - Κριτήρια: - Γνώση χρήσης του
μοντέλου Υδρογνώμων και του μοντέλου
Feflow - Γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού Matlab & R - Συνέντευξη *
Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη,
προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των
Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους
εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται
απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα
προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο
πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η
συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης
της προσωπικότητας και των γνώσεων των
υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται
κατωτέρω: • Απαιτούμενες εξειδικευμένες
γνώσεις • Επικοινωνία • Συνεργασιμότητα •
Διαθεσιμότητα ωραρίου Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν
με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους
αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη
κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου
2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 2522Γ'/03-12-2019 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 11.11.2019
ΑΓΩΓΗΣ με ΓΑΚ: 101920/2019 και ΕΑΚ:
9208/2019, του πρώτου κατ' αυτής του
Μ.Π.Α., όπου ορίζεται χρόνος συζήτησης
η 12η/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.00 π.μ., καλούμενη να παραστεί. Ο
ενάγων Ζητά να λυθεί ο γάμος του με
την εναγομένη, τελεσθείς σύμφωνα με
τον τύπο του πολιτικού δόγματος στα
Τρίκαλα του Δήμου Τρικκαίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα
στο Δημαρχειακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων την 9η Αυγούστου του
έτους 2014.
ΑΘΗΝΑ 03-12-2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Μετά από έγγραφη παραγγελία μου,
ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Φώτιου
Δανδαρά του Αναστασίου, κατοίκου Κέρκυρας οδός Φαιάκων αρ. 21Β, επιδόθηκε
από τον Δικαστικό Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Ι. Διαμαντή,
Α.Φ.Μ. 061949801, κάτοικο Αθηνών,
οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 88 στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό της Σοφίας συζ. Παναγιώτη
Μηνά, ως δικαστικής συμπαραστάτριας
του τελούντος υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση Παναγιώτη Μηνά
του Φιλήμονα, πρώην κατοίκου Αθηνών
οδός Παλλάδος αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο
φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αριθμόν
3900/2019 Απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ενοχικό
- Τακτική Διαδικασία), προκειμένου να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και το δια ταύτα της οποίας έχει
κατά λέξη ως εξής: 1. Δικάζει ερήμην
των εναγομένων, 2. Ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό
των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00),
3. Δέχεται την Αγωγή, 4. Αναγνωρίζει ότι
το υπ' αριθμόν 8273/7.8.2009 συμβόλαιο
αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου
Κερκύρας Αναστασίας Κωνσταντάρα και
οι περιεχόμενες σε αυτό δηλώσεις βούλησης των συμβαλλόμενων είναι άκυρες
ως εικονικές ως προς το πρόσωπο του
αγοραστή του περιγραφομένου σε αυτό
αγροτεμαχίου και ότι το συμβόλαιο αυτό
ισχύει ως προς τον ενάγοντα, ο οποίος
είναι καλυπτόμενος αληθινός αγοραστής
αυτού και 5. Επιβάλλει στους εναγόμενους τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα
οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων
ευρώ (400,00). Συντάχθηκε για την πιο
πάνω επίδοσης η υπ' αριθμόν 9530Ε/1411-2019 έκθεση επίδοσης του ως άνω
αναφερόμενου Δικαστικού Επιμελητή.
Αθήνα, 15-11-2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
Δικηγόρου Αθηνών Χρήστου Οικονόμου, πληρεξουσίου του Συνεταιρισμού
με την επωνυμία «Προμηθευτικός &
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων – Υδραυλικών Αθηνών - Πειραιώς» (Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. Συν.Πε.), που εδρεύει

στην Αθήνα, οδός Κειριάδων αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 859
Α’/29.11.2019 έκθεση επίδοσης μου,
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
για τον καθ’ ου πρώην κάτοικο Βύρωνα
Αττικής, οδός Αλατσατών, αρ. 48, και ήδη
αγνώστου διαμονής, Μενέλαο Χαμαλλέλη του Δημητρίου, ακριβές αντίγραφο
του υπ’ αρ. 596/21.11.2017 Α’ Απογράφου Εκτελεστού της υπ’ αρ. 2161/2017
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Μικροδιαφορών) μετά της
συνεχόμενης αυτής και από 19.11.2019
παραγγελίας μετ’ επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση του και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να
όπως νόμιμα και εμπρόθεσμα καταβάλει
στον πρώτο: Α. Τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στην από 21.11.2017 Α’
επιταγή του, που επιδόθηκε νομίμως
την 10.1.2018 και συγκεκριμένα, 1) για
επιδικασθέν κεφάλαιο 1763,19€, 2) για
νόμιμους τόκους κατά το διατακτικό μέχρι
την 21.11.2017 361,85 €, 3) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 250,00€, 4) για
λήψη απογράφου, τέλη αυτού και έξοδα
αντιγράφου 21,12€, 5) για σύνταξη της
παρούσης επιταγής και νομική συμβουλή
προς εκτέλεση 280,00€, 6) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής
90,00€, δηλαδή συνολικά 2766,16€. Β.
Για τόκους κεφαλαίου από τις 11.1.2018,
εκτός του ποσού των τόκων 237,10€.
Γ. για έξοδα παρόντος αντιγράφου, σύνταξη Β’ επιταγής, παραγγελίας προς
επίδοση και επίδοσης αυτής 250,00€.
Δ. Για παραγγελία προς επίδοση και
επίδοση αυτής 200,00€. Δηλαδή συνολικά το ποσό των 3453,26€ και το ποσό
αυτό, εκτός του κονδυλίου των τόκων,
νομίμως εντόκως από την επομένη της
επίδοσης της παρούσης επιταγής. Σε
περίπτωση δε αναγκαστικής εκτέλεσης
της παρούσης θα προστεθούν 250,00€.
Με την παρούσα ορίζεται αντίκλητος και
δεκτικός καταβολής ο ως άνω δικηγόρος Χρήστος Οικονόμου, Σταδίου 10,
210.3231850.
Αθήνα, 29.11.2019
Ο ενεργήσας την επίδοση
Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Αθηνών
Κωνσταντίνος Σπύρος
Φερρών, αρ. 20, Αθήνα

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52,
15233 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6878 805 – 7
Φαξ. 210 6878 940
e–mail: promithies@hoc.gr
Αριθ.Πρωτ.: 5686/ΜΖ/μζ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
(E.Ο.Ε.), προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 715/79, με το σύστημα
των ανοικτών έγγραφων προσφορών
και στη συνέχεια προφορικών, μέχρις
αναδείξεως τελικού πλειοδότη, για την
παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του κυλικείου του Παναθηναϊκού Σταδίου, με ελάχιστο όριο εκκίνησης
για την μηνιαία λειτουργία του κυλικείου
το ποσό των 3.633,00 ευρώ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι
άσκησαν ή ασκούν ομοειδή επιχείρηση
εκμετάλλευσης κυλικείου με έγγραφα
αποδεικνυόμενο.
Η χρονική διάρκεια της μισθώσεως θα
είναι πέντε (5) έτη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Ε.Ο.Ε. και σύμφωνη
γνώμη του μισθωτή, για ένα ακόμα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7-1-2020,
ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης παράδοσης προσφορών 11.00’ και ώρα λήξης
παράδοσης προσφορών 11.30΄, στα
γραφεία της Ε.Ο.Ε., Λεωφ. Δημητρίου
Βικέλα 52, Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας.
Η διακήρυξη δημοσιοποιείται και διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>> www.et.diavgeia.
gov.gr και στο δικτυακό τόπο της Ελληνι-

κής Ολυμπιακής Επιτροπής www.hoc.gr
Η διακήρυξη διατίθεται και σε έντυπη
μορφή κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα
08.00΄ως 14.00΄, στα Γραφεία της Ε.Ο.Ε.
Λεωφ. Δημ. Βικέλα 52, στο Χαλάνδρι
Αττικής, αρμόδιος κ. Μιχάλης Ζανιάς,
τηλ. 210 6878805.
Χαλάνδρι, 2 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Ι. Καπράλος
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι,
Αθήνα
Τηλ.: 2107213321 - Fax: 2107239149
E-mail: info@kritikiestia.gr
Αριθ. Πρωτ.: 307
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ»
θα χορηγήσει (3) ετήσιες υποτροφίες,
ποσού τριακοσίων (300) ευρώ εκάστη,
για τη σπουδαστική περίοδο 2018-2019,
σε φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντριατρικής Σχολής και του τμήματος Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ακόλουθη σειρά
προτεραιότητας.
1ο: Στους εξ αίματος εξ αγχιστείας συγγενείς του αείμνηστου Σεβαστιανού Π. Κασιμάτη ανεξαρτήτως τόπου διαμονή τους.
2ο: Σε άλλους νέους που κατοικούν ή
κατάγονται από το χωριό Νεύς Αμάρι
του νομού Ρεθύμνης, από άλλο χωριό
της επαρχίας Αμαρίου ή από το νομό
Ρεθύμνης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, Στράβωνος
12 Παγκράτι, έως Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση
2. Αποδεικτικό σπουδών, αναλυτική βαθμολογία σπουδαστικού έτους 2018-2019.
3. Πιστοποιητικό της μετά του διαθέτου
Σεβαστιανού Κασιμάτη συγγενείας τους
ή της καταγωγής ή μονίμου κατοικίας εις
Νεύς Αμάρι ή εις άλλη Κοινότητα Νομού
Ρεθύμνης.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι
δεν έχει άλλη υποτροφία.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2107213321.
Αθήνα 1/11/2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι,
Αθήνα
Τηλ.: 2107213321 - Fax: 2107239149
E-mail: info@kritikiestia.gr
Αριθ. Πρωτ.: 10363
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το «ΜΑΡΙΔΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ»
θα χορηγήσει (2) υποτροφίες ποσού
πεντακοσίων (500,00) ευρώ εκάστη, για
τη σπουδαστική περίοδο 2018-2019, σε
φοιτητές όλων των σχολών των ΑΕΙ της
χώρας που κατάγονται από τα χωριά
Μέσα ή Εξω Μουλιανά της επαρχίας Σητείας και αν ελλείπουν τέτοιοι υποψήφιοι,
από ολόκληρη την επαρχία Σητείας και
εν ελλείψη τούτων από το νομό Λασιθίου και διαφορετικά από όλη την Κρήτη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, Στράβωνος
12 Παγκράτι, έως Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση χειρόγραφη
2. Τίτλο και επίδοση σπουδών
Η βαθμολογία πρέπει να αναφέρεται
συγκεκριμένα στις εξετάσεις μαθημάτων
της περιόδου 2018-2019 για τις οποίες
δίδεται η υποτροφία.
Στο πιστοποιητικό σπουδών να αναφέρεται ο απαιτούμενος αριθμός των
εξαμήνων και των μαθημάτων για τη

λήψη πτυχίου.
3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας,
περί του τόπου καταγωγής των γονέων
και του ιδίου του υποψηφίου υποτρόφου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή Κοινότητα.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας των
γονέων και του ιδίου υποψηφίου υποτρόφου εάν υπάρχει.
6. Υπεύθυνση δήλωση του Ν. 1599/1986
ότι δεν έχει άλλη υποτροφία.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2107213321.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12
Ραφήνα – 19009
Τηλέφωνο: 22943 21001
Πληροφορίες : Τεχνική Υπηρεσία
Αρ. Πρωτ.: 18895
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την εκτέλεση της δαπάνης :
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
‘ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ’»
Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου
διακηρύσσει
τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής επαναληπτικής δηµοπρασίας μίσθωσης ακινήτου µε υδατοδεξαµενή για
υδροδότηση ευρύτερης περιοχής ΄΄ΑΓΙΑ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ” λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κανένα ενδιαφερόμενο.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της
πρώτης διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.
17411/06.11.19, να υποβάλλουν στο
γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από
06/12/2019 έως και 27/12/2019, ώρα
15:00.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆.
270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση
ακινήτου (µισθίου)
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει:
a. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή
Περιβολάκια Ραφήνας και να έχει κατάλληλη υψοµετρική διαφορά για την σωστή
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης
b. Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή
άλλου κοινοχρήστου χώρου.
c. • Να έχει συνολικό εµβαδό από 500µ2
έως 1500,00 µ2 περίπου και το έδαφος
να µην είναι βραχώδης
d. • Να φέρει δεξαµενή ύδατος χωρητικότητας 1.000 µ3 τουλάχιστον
2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος –
αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.
3) Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη
µισθωτικής περιόδου.
Η µίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) έτη με
δυνατότητα παράτασης
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι
ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου
Ραφήνα, 03 Δεκεμβρίου 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 19PROC005953551
ΑΔΑ: 6ΟΥ5ΩΛΤ-Υ33
Αριθμ. Πρωτ.: 15022
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού
άνω των ορίων με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2020
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα
και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά
και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
Ν.Π.Δ.Δ.» ,όπως περιγράφονται στην
6/2019 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 301.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του . Επίσης
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-

σφορών στο σύστημα ορίζεται η 03-0120120 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 10-01-2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 17:00. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής στο σύστημα.
Υποβολή στον Δήμο του φακέλου της
προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους
συμμετέχοντες, έως την Τετάρτη 15-012020 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 16-01-2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της
διακήρυξης με αρ. πρωτ. 15021/03-122019, όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα
εγγύηση συμμετοχής 1% για το σύνολο
των ομάδων.
Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο
κο Λιάρτη Βασίλειο, Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 1 Αταλάντη Τηλέφωνο
2233022374.
Ημερομηνία: 03-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΨΥΧΙΚΟ 01/10/2019
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 14197
Περίληψη της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό και συγκεκριμένα των εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
θέσης		
υπηρεσίας		
σύμβασης
101
ΔΗΜΟΣ
ΨΥΧΙΚΟ ΠΕ Μηχανικών
8 μήνες
ΦΙΛΟΘΕΗΣ- (Ν. Αττικής) Περιβάλλοντος
ΨΥΧΙΚΟΥ

Αριθμός
ατόμων
1

Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης (απαιτούμενα δικαιολογητικά, βαθμολόγηση κριτηρίων, απαραίτητα δικαιολογητικά, κλπ) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της
διαύγειας (www.diavgeia.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.philotheipsychico.gr), καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
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:
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ.15452 Ψυχικό, απευθύνοντάς
την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132014737, 765).
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 χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές →
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τριετίες: Ιδιωτικοί
υπάλληλοι κινδυνεύουν
να χάσουν έως €195
τον μήνα
Έως τον Απρίλιο αναμένεται να έχει εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει
το μέλλον των επιδομάτων προϋπηρεσίας (τριετίες) χιλιάδων εργαζόμενων
στον ιδιωτικό τομέα.
Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Δ’ τμήμα
του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
κατόπιν προσφυγής του ΣΕΒ. Ειδικότερα το ανώτερο δικαστήριο καλείται να
αποφανθεί αν συνεχίζουν να υφίστανται
οι «παγωμένες» από το 2012 τριετίες ή
αν έχουν καταργηθεί. Οι τριετίες μπορούν να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό
έως και 30% για τους εργαζόμενους
έως 9 έτη ο οποίος από τα 650 ευρώ
διαμορφώνεται έως 845 ευρώ το μήνα.
Αν η απόφαση δικαιώσει τους εργαζόμενους, οι μισθοί θα παραμείνουν στο
ύψος τους. Αν δικαιωθεί η εργοδοτική
πλευρά, τότε χιλιάδες μισθωτοί θα
χάσουν τα επιδόματα με αποτέλεσμα οι
μισθοί τους να μειωθούν περίπου κατά
195 ευρώ το μήνα.
Σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση
είναι και το θέμα της αναδρομικότητας.
Δηλαδή αν το ΣτΕ θέσει θέμα αναδρομικής ισχύος, μισθωτοί θα κινδυνεύσουν
να βρεθούν αντιμέτωποι και με πιθανές
απαιτήσεις επιστροφής των επιδομάτων
που έχουν ήδη λάβει από τον Φεβρουάριο του 2019 και μετά.
Όπως εξηγεί ο εργατολόγος Γιάννης
Καρούζος το πρόβλημα δημιουργήθηκε
για δύο λόγους:
• Αφενός, εξαιτίας της ασάφειας του νόμου 4172/2013 αναφορικά με την ακριβή
έννοια του νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, με δεδομένο ότι το
2014 το επίμαχο άρθρο 103 του ως άνω
Νόμου τροποποιήθηκε για να συμπληρωθεί η έννοια του κατώτατου μισθού
με τη φράση : «και ως τέτοιος νοείται
μια μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς»
(εννοώντας άραγε ότι δεν περιλαμβάνει
τις τριετίες;) και
• Της άτολμης επακολουθήσασας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας το
2019, να επιλύσει το μείζον αυτό θέμα
με την έκδοση μιας εγκυκλίου αντί της
νομοθετικής διάταξης, η οποία θα αποσαφήνιζε πλήρως το όλο πρόβλημα.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία:

Προκλητική η συμφωνία
με Λιβύη - Μόσχα

Μ

ια εβδομάδα μετά τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα που
έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ελλάδας, τοποθετήθηκαν για το θέμα
Ουάσινγκτον και Μόσχα.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι ξεκάθαρη ότι
το μνημόνιο των δύο χωρών είναι ενέργεια προκλητική
και μη χρήσιμη.
Ωστόσο η αμερικανική διπλωματία παροτρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη, άρα εμμέσως και την Ελλάδα, σε συνομιλίες
για την επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων.
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ δεν παίρνουν γενικά θέση
στις διαφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών.
Παρόλα όμως αυτά, κάλεσε «όλες τις πλευρές να απέχουν
από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις
εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο σε μια ευαίσθητη χρονικά στιγμή».
Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, ο εκπρόσωπος
του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών παρατήρησε ότι
«αυτές οι εξελίξεις δείχνουν τον κίνδυνο η σύγκρουση στη
Λιβύη να λάβει ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις και
την επείγουσα ανάγκη να εργαστούν όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας λύσης».
Χλιαρή ήταν την ίδια στιγμή η τοποθέτηση της ρωσικής

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

πλευράς η οποία υπενθυμίζεται ότι έχει εγκαθιδρύσει στενές
σχέσεις συνεργασίας με την Άγκυρα
Σχεδόν σαν να υιοθετεί τακτική ίσων αποστάσεων η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Ζσχάροβα κάλεσε Τουρκία και
Λιβύη να επιδείξουν σύνεση και να μη επιδεινώσουν την
ήδη δύσκολη κατάσταση στην Λιβύη και την περιοχή της
Μεσογείου.
«Ευελπιστούμε ότι τα μέρη που υπέγραψαν τα προαναφερθέντα μνημόνια θα επιδείξουν πολιτική σύνεση και δεν θα
προβούν σε βήματα τα οποία είναι ικανά να οξύνουν ακόμα
περισσότερο την ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση στη
Λιβύη και συνολικά στη Μεσόγειο» ανέφερε συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών
Μαρία Ζαχάροβα.
Κληθείσα να σχολιάσει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη σχετικά με την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών, η κ. Ζαχάροβα δήλωσε πως μια
νομική αξιολόγηση αυτών των εγγράφων μπορεί να δοθεί
μόνο αφού εξεταστεί το περιεχόμενό τους, το οποίο προς
το παρόν δεν ανακοινώνεται.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Anadolu:
Ελληνικά νησιά δυτική Κύπρος δεν
έχουν υφαλοκρηπίδα
Στα ελληνικά νησιά και στο δυτικό μέτωπο
της Κύπρου δεν πρέπει να δοθεί υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ παρά μόνο χωρικά ύδατα
υποστηρίζει πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ,
λέγοντας ότι με βάση το διεθνές δίκαιο βασικός όρος είναι η αρχή της ίσης κατανομής
και όχι της ίσης απόστασης.
Υποστηρίζει ακόμη ότι με βάση αυτή την
αρχή, συγκρίνοντας τα νησιά με το ηπειρωτικό έδαφος άλλων χωρών μπορεί να
τους δοθεί λιγότερη υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ.
Υποστηρίζει ότι μπορεί να ληφθούν υπόψη
παράγοντες όπως το μέγεθος, το μήκος της
πρόσοψής και η θέση των νησιών και πόσο
μακριά είναι από το ηπειρωτικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ
ανέφεραν στο Anadolu ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία έκανε τις συμφωνίες της για
οριοθέτησης της θαλάσσιας δικαιοδοσίας
με τις άλλες χώρες (Αίγυπτο, Λίβανο και
Ισραήλ) στη βάση της αρχής της ίσης απόστασης θεωρώντας την Κύπρο «ηπειρωτικό
έδαφος». Μάλιστα η ίδια πηγή υποστηρίζει
ότι δεν είναι όρος η αρχή της ίσης απόστασης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας
και της ΑΟΖ.
Αναφέρει ακόμη ότι ο βασικός όρος στο
διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των ΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι η αρχή
της «ίσης κατανομής». «Με βάση αυτή την
αρχή, συγκρίνοντας τα νησιά με το ηπειρωτικό έδαφος μπορεί να τους δοθεί λιγότερη
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Και μάλιστα τα νησιά
μπορεί να περικυκλωθούν εντελώς. Σε αυτό
το σημείο μπορεί να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος, το μήκος της
πρόσοψής και η θέση των νησιών και πόσο
μακριά είναι από το ηπειρωτικό έδαφος»,
αναφέρει η ίδια πηγή. Οι ίδιες πηγές του
τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρουν στο Αnadolu
ότι για την υπογραφή της συμφωνίας της
Τουρκίας με την Λιβύη για τις οριοθέτηση
των θαλάσσιων αρμοδιοτήτων προβλήθηκε
η αρχή της ίσης κατανομής.
Σχετικά με τον χάρτη που δημοσιοποίησε
ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του
Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού
ΥΠΕΞ, η ίδια πηγή αναφέρει ότι σε αυτόν
ορίζεται ότι η περιοχή δεν πρέπει να δοθεί
στα ελληνικά νησιά και στο δυτικό μέτωπο
της Κύπρου άλλη περιοχή θαλάσσιας αρμοδιότητας πέραν των χωρικών τους υδάτων.

