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EKT: Ελλάδα και Κύπρος
πρωταθλήτριες
στα «κόκκινα» δάνεια
Οι ελληνικές τράπεζες
εμφάνισαν την υψηλότερη
αναλογία μη εξυπηρετούμενων
δανείων μεταξύ των τραπεζών
που εποπτεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα το γ' τρίμηνο, και ακολουθούν αυτές
της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της
Ιταλίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ, μεταδίδει το Reuters.
Τα εποπτικά τραπεζικά δεδομένα για την
ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού έδειξαν
πως η αναλογία των NPLs μειώθηκε περαιτέρω το γ' τρίμηνο του περασμένου έτους,
στο 3,41%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο
επίπεδο από το β' τρίμηνο του 2015 -όταν
και η ΕΚΤ άρχισε να δημοσιοποιεί για πρώτη
φορά τα στοιχεία αυτά.
Κατά την ΕΚΤ, η Ελλάδα εμφάνιζε την υψηλότερη αναλογία NPLs, στο 37,4%, και ακολουθούν η Κύπρος με 17,5%, η Πορτογαλία με
10% και η Ιταλία με περίπου 7%. Η χαμηλότερη αναλογία εμφανίζεται στο Λουξεμβούργο,
στο 0,91%.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν «κόκκινα
δάνεια» περίπου 75 δισ. ευρώ, σύμφωνα με
τα στοιχεία.

Novartis

ΟΤΕ

Για ωμή εκβίαση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου προκειμένου να ασκήσει διώξεις κατά
των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ μίλησε η κυρία Ελένη Ράικου κατά
την έναρξη της κατάθεσής της στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την
σκευωρία Novartis.
σελ. 2
➞

Συμβολαιογράφοι

Προσωπικό μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ, απηύθυνε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου,
Μιχάλης Τσαμάζ, σε συνέχεια της πολυήμερης
απεργίας των εργαζομένων, δίνοντάς τους ο
ίδιος την εικόνα για την πορεία και το μέλλον
της εταιρείας.
σελ. 3
➞

Στο «ψυγείο» παραμένουν από τις 9 Ιανουαρίου
κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου και κάθε
πράξη που απαιτεί την προσάρτηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και την υποβολή δηλώσεων
φόρου μεταβίβασης ακινήτου, καθώς και οι
πλειστηριασμοί, λόγω της συνεχιζόμενης
αποχής των συμβολαιογράφων.
σελ. 8
➞

Νταβός:

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια
οικονομία το 2020

Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου με υπουργό
τον Ν. Μηταράκη
Στην ίδρυση χωριστού
υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Ασύλου προχωρά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νέος υπουργός αναλαμβάνει ο μέχρι τώρα
υφυπουργός Εργασίας, Νότης Μηταράκης,
ενώ αναπληρωτής του θα είναι ο Γιώργος
Κουμουτσάκος, μέχρι τώρα αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπεύθυνος για το μεταναστευτικό.
Τις μέχρι τώρα αρμοδιότητες του κ. Μηταράκη θα αναλάβει ο υπουργός Εργασίας,
Γιάννης Βρούτσης.

Κ

αμπανάκι χτυπάει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
(World Economic Forum
- WEF) για την κλιματική αλλαγή,
με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους
να καταλαμβάνουν για πρώτη φορά
τις πρώτες θέσεις στις ανησυχίες των
ερωτηθέντων.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η
αποτυχία να μετριαστεί η κλιματική
αλλαγή, οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, η απώλεια βιοποικιλότητας
και η περιβαλλοντική ζημιά από τον
άνθρωπο είναι μεταξύ των κινδύνων

που εντοπίστηκαν ως οι πιο πιθανοί
από τους ερωτηθέντες στην έκθεση
του Οργανισμού για το 2020.
Είναι η πρώτη φορά στην 14χρονη
ιστορία της έρευνας που οι ανησυχίες
για το κλίμα καταλαμβάνουν όλες τις
πρώτες πέντε θέσεις.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι οικονομικές αντιπαραθέσεις και η εσωτερική
πολιτική πόλωση αναγνωρίστηκαν
επίσης ως βραχυπρόθεσμα ζητήματα
από τους παγκόσμιους εμπειρογνώμονες και φορείς λήψης αποφάσεων,
όπως αναφέρει η έκθεση που δημο-

σιεύθηκε την Τετάρτη.
Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης όταν οι επιχειρηματίες και οι
πολιτικοί ηγέτες θα συναντηθούν στο
Νταβός της Ελβετίας για την ετήσια
συνάντηση του Φόρουμ, την επόμενη
εβδομάδα.
Σε μια παρουσίαση που προετοίμασαν
για το Νταβός οι υπεύθυνοι στρατηγικής της Deutsche Bank αναφέρουν
ότι «το ζήτημα της εποχής μας» είναι το πόσα θα ήταν διατεθειμένες
οι κοινωνίες να θυσιάσουν από την

οικονομική ανάπτυξη για να αντιστρέψουν την κλιματική αλλαγή, καθώς
και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
συνεργαστούν για να βρουν λύσεις.
«Το πολιτικό τοπίο είναι πολωμένο,
τα επίπεδα της θάλασσας αυξάνονται,
ενώ πυρκαγιές καίνε», δήλωσε ο Πρόεδρος του WEF, Borge Brende. «Αυτή
είναι η χρονιά κατά την οποία οι ηγέτες
του κόσμου πρέπει να συνεργαστούν
με όλους τους τομείς της κοινωνίας,
όχι μόνο για βραχυπρόθεσμα οφέλη,
αλλά για την αντιμετώπιση των βαθιά
ριζωμένων κινδύνων».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Γαλακτοβιομηχανία
« Όλυμπος»:
Μπόνους 1,2 εκατ. ευρώ
και επίδομα γέννας
300.000 ευρώ στους
εργαζομένους της!
Ως επιβράβευση των προσπάθειών τους
για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
Μπόνους ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τους
εργαζομένους της γαλακτοβιομηχανίας
«Όλυμπος» ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της
εταιρείας, Δημήτρης Σαράντης, ως επιβράβευση των προσπαθειών τους για την
επίτευξη των εταιρικών στόχων.
Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε να
μοιράσει κονδύλι 300.000 ευρώ για τους
εργαζομένους που αποκτούν παιδιά, αλλά
και γι' αυτούς που ήδη έχουν. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δίνει κάθε χρόνο 400 ευρώ
για το πρώτο παιδί, 600 ευρώ για το δεύτερο, 1.000 ευρώ για το τρίτο και 2.000 ευρώ
για το τέταρτο. Οι ανακοινώσεις έγιναν
κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία περιλάμβανε
πέντε φλουριά, τα οποία αντιστοιχούσαν
σε 500 ευρώ για κάθε τυχερό. Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση, η διοίκηση της
εταιρείας απένειμε τιμητικές πλακέτες και
χρηματικά βραβεία ύψους 150.000 ευρώ
σε 25 κτηνοτρόφους-προμηθευτές της, που
διακρίθηκαν στην παραγωγή γάλακτος, με
βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

Προσοχή:
Ακυρες 15 χιλιάδες
πιστωτικές κάρτες

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε σταδιακή αντικατάσταση έως και
15.000 πιστωτικών και χρεωστικών καρτών
φέρονται να προχωρούν οι τράπεζες τις
τελευταίες μέρες σε μια προσπάθεια να
εξαλείψουν τις επιπτώσεις της υποκλοπής
των στοιχείων πελατών τους που καταγράφηκε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο. Σύμφωνα
με το δημοσίευμα, πρόκειται για ελληνική
εταιρεία που δραστηριοποιείται στον
χώρο των online πωλήσεων τουριστικών
υπηρεσιών, δηλαδή κρατήσεων αεροπορικών, ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ξενοδοχείων,
αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών ασφαλίσεων. Αν
και τα κρούσματα χρεώσεων πελατών για
συναλλαγές που ουδέποτε πραγματοποίησαν ήταν πολύ λιγότερα και συγκεκριμένα
μερικές δεκάδες περιπτώσεις, οι τράπεζες
υποχρεώθηκαν να λειτουργήσουν προληπτικά και εκτός από την "παρακολούθηση" των
εν λόγω καρτών, προχωρούν σταδιακά στην
αντικατάστασή τους, ακυρώνοντας όλες τις
κάρτες πελατών τους που είχαν ήδη πραγματοποιήσει έστω και μία συναλλαγή κατά
το παρελθόν στον σχετικό ιστότοπο.
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Ράικου στην προανακριτική για Novartis:

Δέχτηκα ωμό εκβιασμό
από τον Παπαγγελόπουλο

Γ

ια ωμή εκβίαση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου προκειμένου να ασκήσει διώξεις
κατά των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μίλησε η κυρία Ελένη Ράικου κατά την έναρξη της κατάθεσής της στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής
που ερευνά την σκευωρία Novartis.

Η πρώην εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς απέδωσε ρόλο
προπομπού στην δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου λέγοντας ότι την ρωτούσε διαρκώς για την ύπαρξη ενοχοποιητικών στοιχείων κατά των Ε. Βενιζέλου και Π. Πικραμμένου τα οποία όμως δεν υπήρχαν. Στην συνέχεια δέχονταν
πιέσεις απο τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
προκειμένου με ανύπαρκτα στοιχεία να ασκήσει διώξεις.

E-mail: iho@otenet.gr

Επαναδιατυπώνοντας όσα είπε στους ανακριτές τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανέφερε: “Από τις έρευνες άνοιξαν 36
λογαριασμοί. Δουλεύαμε εντατικά για την διαλεύκανση
της υπόθεσης που ούτε το Σαββατοκύριακο φεύγαμε από
το γραφείο. Τον Φεβρουάριο 2017 ήρθε στο γραφείο μου
η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου και με ρώτησε εαν
έχω στοιχεία εναντίον πολιτικών.

24ο Παζάρι Βιβλίου στην πλατεία Κοτζιά
Το 24ο Παζάρι Βιβλίου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι
από το Δημαρχείο της Αθήνας, από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου,
προσφέροντας πάνω από 10.000 τίτλους βιβλίων σε τιμές που δεν ξεπερνούν το
30% της αρχικής τους λιανικής τιμής.
Από την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου και για είκοσι τέσσερις ημέρες, ο Σύνδεσμος
Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ) υπό την αιγίδα του δήμου Αθηναίων διοργανώνουν ένα από τα
μεγαλύτερα παζάρια βιβλίου της πόλης. Το Παζάρι Βιβλίου πραγματοποιείται
εδώ και είκοσι τέσσερα χρόνια, προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό χιλιάδες
τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις ένα ευρώ.
Στο 24ο Παζάρι Βιβλίου, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν εκδότες από όλη την
Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων).

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

«Ανάσα» για χιλιάδες
ελεύθερους
επαγγελματίες
με μπλοκάκια

Τέλος στις διπλές εισφορές για 350.000 μισθωτούς οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και
«μπλοκάκι» βάζει το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με το νομοσχέδιο
για το Ασφαλιστικό.
Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης έχει καταλήξει στην τελική μορφή της διάταξης την
οποία παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ»
δίνοντας ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους οι οποίοι βρέθηκαν μετά τον νόμο
Κατρούγκαλου αντιμέτωποι με υπέρμετρες
επιβαρύνσεις, χωρίς μάλιστα να προκύπτει
κάποιο κέρδος στις μελλοντικές συντάξιμες
αποδοχές τους. Το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό, το οποίο αναμένεται να δοθεί την
ερχόμενη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση
και να κατατεθεί στη συνέχεια έως το τέλος
του μήνα στη Βουλή, προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις και για όσους αμείβονται με Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών και απασχολούνται σε
περισσότερους του ενός εργοδότες.
Με τη διάταξη του νομοσχεδίου καταργείται
η υποχρέωση ασφάλισης για το «µπλοκάκι»
(Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και
μισθωτός.
Η πλήρης απαλλαγή για τους παραλλήλως
απασχολουµένους θα ισχύει για όσους καλύπτουν από τον μισθό τους την ελάχιστη
εισφορά για σύνταξη και Υγεία των 210 ευρώ.
Εφόσον οι κρατήσεις εργαζομένου και εργοδότη στο 27,10% του µεικτού µισθού καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισμένος
δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές
και για το εισόδημα από το μπλοκάκι του.

Χρυσοχοΐδης: Συνάντησα
την Αστυνομία σε σημείο «παραίτησης»
«Από τις 17 Ιανουαρίου στην Αθήνα θα υπάρχει πλήρης παρουσία της Αστυνομίας για να εμπνεύσουμε το αίσθημα ασφάλειας και να καταπολεμήσουμε
την εγκληματικότητα»
Στην κατάσταση της Αστυνομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας εκπομπή «10» της ΕΡΤ1, σημειώνοντας ότι την βρήκε σε «σημείο παραίτησης», ενώ υποστήριξε ότι «στις λαϊκές
συνοικίες είχε να εμφανιστεί όργανο του κράτους πολλά χρόνια και αυτό διότι
υπήρχε έλλειψη σχεδίου για το πώς θα καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα».
Σχολιάζοντας το πρόγραμμα πρόσληψης 1.500 αστυνομικών ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «Από τις 17 Ιανουαρίου στην Αθήνα θα
υπάρχει πλήρης παρουσία της Αστυνομίας για να εμπνεύσουμε το αίσθημα
ασφάλειας και να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα».

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
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Κουντουριώτικα:
Συνιδιοκτήτης το Δημόσιο
ως διά μαγείας
σε χιλιάδες ακίνητα
«Συνιδιοκτήτες» µε το Δηµόσιο και τους δήµους
εµφανίζονται ορισµένοι κάτοχοι ακινήτων
όσο προχωρά η διαδικασία κτηµατογράφησης
της χώρας, αλλά και η κατάρτιση του εθνικού
κτηµατολογίου µέσω της έναρξης των επόµενων σταδίων για περιοχές οι οποίες είχαν
κτηµατογραφηθεί παλαιότερα. Αν και στις
περισσότερες περιπτώσεις οι υπό αµφισβήτηση
εκτάσεις δεν εντάσσονται στον αστικό ιστό, δεν
λείπουν και εκείνες οι οποίες, αν και υπάρχουν
τίτλοι ιδιοκτησίας, που χρονολογούνται έναν
αιώνα πίσω, εµφανίζονται ως δηµοτικά κτήµατα, παρόλο που βρίσκονται σε πολύ κεντρικές
γειτονιές ακόµα και της πρωτεύουσας.
Μια τέτοια δυσάρεστη έκπληξη φαίνεται ότι
έκρυβε η ολοκλήρωση της διαδικασίας της
προανάρτησης των κτηµατολογικών στοιχείων
για τον ∆ήµο Αθηναίων, η οποία τελείωσε πριν
από λίγους µήνες, και πλέον ο χρόνος µετρά
αντίστροφα για την έναρξη της διαδικασίας
ανάρτησης, η οποία αναµένεται να ξεκι-νήσει στα μέσα Φεβρουαρίου 2020. Αρκετοί
ιδιοκτήτες στην περιοχή η οποία ονομάζεται
Κουντουριώτικα και βρίσκεται σε ένα από τα
πιο κεντρικά σημεία του Δήμου Αθηναίων, στην
περιοχή των Αμπελοκήπων, είδαν τα σπίτια τους
να αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από τον
Δήμο Αθηναίων και να απορρίπτονται οι δηλώσεις ιδιοκτησίας τους.
Αυτό επισημαίνει η δικηγόρος Σοφία Τζαβέλλα,
η οποία έχει αναλάβει ορισμένες από αυτές
τις περιπτώσεις. «Πολλοί ιδιοκτήτες με μεγάλη
τους έκπληξη είδαν την ακίνητη περιουσία
τους να “κάνει φτερά” κατά τη διαδικασία της
προανάρτησης για τον Δήμο της Αθήνας, με τις
δηλώσεις τους να έχουν απορριφθεί και την κυριότητα επί των ακινήτων τους να έχει αποδοθεί
στον Δήμο Αθηναίων» τονίζει η κυρία Τζαβέλλα.
Στο σχέδιο πόλης
Η έκταση στην οποία βρίσκονται οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες είναι περίπου 10 στρεμμάτων
και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο 7ο
Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή
Κουντουριώτικα, η οποία περιβάλλεται από
τις οδούς Ωρολογά, Κόνιαρη κ.ά. Το μεγάλο
παράδοξο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι,
όπως εξηγεί η δικηγόρος, ότι πρόκειται για
μια περιοχή ενταγμένη στο σχέδιο πόλης, με
πλήρη αστική ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες: «Για
την περιοχή έχει εκδοθεί πληθώρα οικοδομικών άδειων, καταβάλλονται από τους πολίτες
δημοτικά τέλη, πληρώνονται φόροι ακίνητης
περιουσίας, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις της
περιοχής ηλεκτροδοτούνται νόμιμα και μεταγράφονται συννόμως συμβόλαια που αφορούν
αγοραπωλησίες, δωρεές, γονικές παροχές και
κληρονομιές».
Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων, σε πολλές
περιπτώσεις, δεν έχουν λάβει έως και σήμερα καμία όχληση από τον Δήμο Αθηναίων, ο
οποίος επιπλέον εισπράττει κανονικά χρήματα
από τους δημότες του για την ακίνητη περιουσία τους (δημοτικά τέλη, έκδοση οικοδομικών
αδειών κ.λπ.), με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν
απολύτως κατά τη διάρκεια της προανάρτησης. Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι ιδιοκτήτες
των ακινήτων αυτών νέμονται και κατέχουν τα
ακίνητά τους επί σειρά ετών, με τους τίτλους
τους να ανάγονται, σε πολλές περιπτώσεις,
στη δεκαετία του 1920, αφού η περιοχή των
Αμπελοκήπων αποτελεί μία από τις παλαιότερες
συνοικίες του Δήμου Αθηναίων.

Τσαμάζ (OTE): – Το μήνυμα στους εργαζόμενους

Για να παραμείνουμε βιώσιμοι
χρειαζόμαστε ευελιξία

Π

ροσωπικό μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ, απηύθυνε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, σε συνέχεια
της πολυήμερης απεργίας των εργαζομένων, δίνοντάς τους ο ίδιος την εικόνα για
την πορεία και το μέλλον της εταιρείας.
«Ακούγονται πολλά
νομία εντός του Ομίλου
για τις αλλαγές που θα
ΟΤΕ, θα εστιάσουν στην
έρθουν στην εταιρεία
καλύτερη εξυπηρέτηση
μας. Πάντα σας μιλούσα
του πελάτη, θα μπορούν
ανοιχτά και με ειλικρίνα αναπτύξουν και να
νεια. Θέλω λοιπόν και
προσφέρουν νέες υπητώρα να ενημερωθείτε
ρεσίες και να πωλούν
τις υπηρεσίες τους σε
από εμένα. Γιατί το μέλτρίτους, φέρνοντας
λον της εταιρείας μας,
μας αφορά όλους, άμεέσοδα στον Όμιλο και
σα», ανέφερε στο μήσυμβάλλοντας στη μείνυμά του ο κ. Τσαμάζ.
ωση του λειτουργικού
Κάνοντας μια σύντομη
κόστους. Οι αλλαγές
αυτές θα δώσουν τη
αναδρομή, ο επικεφαλής του ΟΤE σημείωδυνατότητα στην εταισε πως, ο Όμιλος ΟΤE
ρεία να προσλάβει και
είναι σήμερα κορυφαία
να αναπτύξει εργαζοεταιρεία τεχνολογίας
μένους σε σημαντικές
στην Ελλάδα και αναειδικότητες της νέας
πόσπαστο κομμάτι του
εποχής, ενώ και οι κεκοινωνικού και παραγωντρικές υπηρεσίες θα
γικού ιστού της χώρας.
μπορούν να λειτουργούν
Μία υγιής εταιρεία που
πιο ευέλικτα και αποτεμπορεί να ανταποκρί- Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.
λεσματικά.
νεται στις προσδοκίες
Εξηγώντας τι σημαίνει
όλων των ενδιαφερόμενων μερών: πελατών, κοινωνίας, αυτό πρακτικά για τους εργαζομένους, ο κ. Τσαμάζ
εργαζομένων, μετόχων. «Κατά τη διάρκεια της κρίσης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας
λάβαμε τολμηρές αποφάσεις και αλλάξαμε σχεδόν τα για τους εργαζομένους, καθώς όλοι παραμένουν μέλη
πάντα στον Όμιλο. Δουλέψαμε 10 χρόνια, όλοι μαζί» της μεγάλης οικογένειας του ΟΤE, ότι θα αποκτήσουν
είπε, και ξεχώρισε τρία πράγματα στην πορεία αυτής μεγαλύτερη αυτονομία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα
της δεκαετίας: τις επενδύσεις 4,7 δισ. ευρώ μέσα στην στην εργασία, ότι οι ρόλοι τους θα αναβαθμιστούν, ότι θα
κρίση, τη δραστική μείωση του δανεισμού κατά 80% και δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ότι θα ανοιχτούν
τον εξορθολογισμό του κόστους με κοινωνικά υπεύθυνο νέες αναπτυξιακές προοπτικές για το προσωπικό. Ειδικά
τρόπο, με το κόστος των εθελουσιών να ανέρχεται σε η νέα γενιά του Ομίλου ΟΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να
περίπου 1 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο εξ' ολοκλήρου εξελίσσεται, εκτός από επαγγελματικά, και μισθολογικά
από τα κέρδη του Ομίλου.
στα πρότυπα μιας σύγχρονης εταιρείας.
Όμως, η ανάγκη για αλλαγή παραμένει ως προϋπόθεση Κλείνοντας το μήνυμά του, ο επικεφαλής του ΟΤE,
επιβίωσης και ανάπτυξης. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος είπε: «Ο ΟΤE κατάφερε να διατηρήσει την εργασιακή
του ΟΤΕ, «οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες και επιβάλ- ειρήνη την τελευταία δεκαετία, εν μέσω συνεχόμενων
λονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το disruption, αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς, κατά τη διδηλαδή οι ανατροπές στην αγορά, μπορούν να αλλάξουν άρκεια των γιορτών βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία
ριζικά ολόκληρους κλάδους (…) Δεν μπορούμε να εθε- πρωτοφανή απεργία διάρκειας τριών εβδομάδων, που
λοτυφλούμε και να μείνουμε απαθείς μπροστά στην ταλαιπώρησε τους πελάτες μας και επηρέασε το επίπεδο
επικείμενη αλλαγή. Οι εταιρείες που κράτησαν μια των υπηρεσιών μας, ζημιώνοντας την εικόνα μας και
τέτοια στάση, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Έχουμε τους εργαζομένους. Αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς πραδύο επιλογές: ή να είμαστε πρωτοπόροι των αλλαγών κτικές συκοφαντίας, ψεύδους, απειλών σε προσωπικό
ή να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Διαλέγουμε το επίπεδο, με αποκορύφωμα την άνανδρη επίθεση στην
πρώτο. (…) Για να παραμείνουμε βιώσιμοι και ανταγωνι- οικογενειακή μου κατοικία. Είναι επίσης πρωτοφανές
στικοί, θα πρέπει για άλλη μία φορά να αλλάξουμε. Να ότι η ηγεσία της ΟΜΕ ΟΤE δεν καταδίκασε την επίθεση
γίνουμε πιο ευέλικτοι, να μειώσουμε το κόστος μας και αυτή με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Η διοίκηση
να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων για τον Όμιλο. του ΟΤE πάντα επιδιώκει τον διάλογο με τους εκπροΗ αλλαγή δεν πρέπει να μας φοβίζει! Το έχουμε κάνει σώπους των εργαζομένων. Σε καμία όμως περίπτωση
πολλές φορές στο παρελθόν και το έχουμε κάνει απο- ο ΟΤΕ δεν θα επιστρέψει σε καθεστώς οργανισμού
δεδειγμένα εξαιρετικά επιτυχημένα».
δημοσίου με νοοτροπίες παρελθόντος! (…) Είμαστε μία
Ο κ. Τσαμάζ ξεκαθάρισε ότι ο συνολικός σχεδιασμός για σύγχρονη ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας και τέτοια θα
τον εκσυγχρονισμό του ΟΤE την επόμενη δεκαετία είναι παραμείνουμε!».
ακόμη σε εξέλιξη, σημείωσε ωστόσο ότι η εταιρεία μελετά Και κατέληξε: «Είναι προς όφελος όλων, να προχωρήσουτο ενδεχόμενο οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την με στις απαιτούμενες αλλαγές και να αντιμετωπίσουμε
εξυπηρέτηση και την επαφή με τον πελάτη (τεχνικοί τις προκλήσεις με συνεργασία και εμπιστοσύνη. Είμαι
πεδίου, call centers, καταστήματα) να λειτουργήσουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Με πίστη, πάθος,
ως 100% θυγατρικές εταιρείες. Όπως αναφέρει στο δέσμευση και με όχημα την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε
μήνυμά του, λειτουργώντας ως θυγατρικές εταιρείες θα όλοι μαζί να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.
κερδίσουν μεγαλύτερη ευελιξία, ανεξαρτησία και αυτο- Το μέλλον της εταιρείας εξαρτάται από όλους μας».
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

8°C - 13°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2°C - 12°C

ΠΑΤΡΑ

6°C - 16°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10°C - 15°C

ΛΑΡΙΣΑ

-1°C - 10°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος Παχέος
Εντέρου:
Η βιταμίνη
που μάχεται
τη νόσο
Ένας πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη
κατά του καρκίνου του Παχέος
Εντέρου φαίνεται να είναι η βιταμίνη D σύμφωνα με νέα έρευνα του
Δρ. Charles Fuchs διευθυντή του
Αντικαρκινικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Yale που δημοσιεύθηκε
στο JAMA. Πραγματοποιώντας μία
μικρή κλινική δοκιμή με την ονομασία«Sunshine Trial» (Η μελέτη της
Λιακάδας) βρήκε ότι οι πιθανότητες
θνησιμότητας από καρκίνο του Παχέος Εντέρου ήταν χαμηλότερες για
εκείνους που είχαν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D αίματος συγκριτικά
με όσους είχαν χαμηλότερα επίπεδα
βιταμίνης D στο αίμα.
Σε 139 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του Παχέος Εντέρου πραγματοποιήθηκαν χημειοθεραπείες και
χορηγήθηκαν συμπληρώματα βιταμίνης D. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε
δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έλαβε
υψηλή δόση βιταμίνης D (8.000 IU)
ημερησίως για 14 ημέρες και ακολούθως 4.000 IU ανά ημέρα, ενώ η δεύτερη ομάδα έλαβε μικρότερη δόση
βιταμίνης D (400 IU, συνήθης δόση
που περιέχεται σε πολυβιταμίνες).
Ο Δρ. Fuchs και οι συνεργάτες του
βρήκαν ότι οι 69 ασθενείς που έλαβαν μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης
D είχαν βελτίωση κατά 36% στον
βαθμό εξάπλωσης της νόσου ή θανάτου συγκριτικά με τους 70 ασθενείς που έλαβαν χαμηλότερη δόση
συμπληρωμάτων. Συγκεκριμένα,
ο χρόνος που χρειάστηκε για την
επιδείνωση της νόσου ήταν περισσότερος (κατά μέσο όρο 13 μήνες)
συγκριτικά με εκείνους που είχαν λάβει συμπληρώματα σε χαμηλότερες
δόσεις στους οποίους η επιδείνωση
της νόσου παρουσιάστηκε περίπου
μετά τους 11 μήνες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τζόνσον:
Σημαντική
η διάσωση
της Flybe

Η περιφερειακή αεροπορική
εταιρεία Flybe είναι σημαντική για τις μεταφορικές της
Βρετανίας και η κυβέρνηση
θα κάνει ό, τι μπορεί για
να βοηθήσει την εταιρεία,
δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον την
Τρίτη, μετά από κυβερνητική
συνάντηση για το μέλλον της
αεροπορικής εταιρείας.
Ενώ η Flybe βρίσκεται στα
όρια οικονομικής κατάρρευσης, ο υπουργός Μεταφορών
Γκραντ Σαρπς εξετάζει το
ενδεχόμενο περικοπής των
φόρων επιβίβασης σε όλες
τις εσωτερικές πτήσεις σε μια
προσπάθεια να βοηθήσει στην
επιβίωση της εταιρείας.
«Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει και να
σώσει τις εταιρείες που έχουν
πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία για τη σημασία της Flybe στην παροχή
συνδεσιμότητας σε ολόκληρο
το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Τζόνσον στην τηλεόραση
BBC.
«Δουλεύουμε πολύ σκληρά για
να κάνουμε ό,τι μπορούμε»
πρόσθεσε ο Τζόνσον.
Οι πτήσεις της Flybe διεξήχθησαν κανονικά σήμερα,
μια μέρα μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία
η εταιρεία θα πρέπει να
συγκεντρώσει νέα κεφάλαια
για να επιβιώσει τον χειμώνα
(περίοδο που η ζήτηση για
ταξίδια είναι χαμηλότερη).
Οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια
συμφωνία για περικοπή του
φόρου επιβίβασης σύμφωνα
με το BBC, ενώ σύμφωνα με
το Sky News, σε μια τέτοια
περίπτωση η Flybe θα απέφευγε πληρωμές άνω των 100
εκατομμυρίων λιρών για τρία
χρόνια.
Ωστόσο τα σχέδια για περικοπή του φόρου επιβίβασης για
τις αεροπορικές εταιρείες έχει
προκαλέσει τις αντιδράσεις
των περιβαλλοντικών ομάδων.

Εκτός η Ελλάδα

Διάσκεψη του Βερολίνου
για τη Λιβύη:

Τ

η διοργάνωση Διάσκεψης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση της Λιβύης ανακοίνωσε πριν από λίγο η γερμανική κυβέρνηση για την Κυριακή,
19 Ιανουαρίου, στο Βερολίνο.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΜΠΕ, στην ανακοίνωση της
Καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ τονίζεται πως στη Διάσκεψη έχουν
προσκληθεί οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Δημοκρατία του Κονγκό,
η Ιταλία, η Αίγυπτος, η Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος.
Πρόσκληση να συμμετάσχουν έχουν λάβει ακόμη ο Πρωθυπουργός
της Λιβύης Φαγιέζ Αλ Σάρατζ και ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ.
Όπως αναφέρει η γερμανική κυβέρνηση, το Βερολίνο από τον
Σεπτέμβριο του 2019 έχει αναλάβει ρόλο «οικοδεσπότη» μιας διαδικασίας διαβούλευσης, από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα των

Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και τον ειδικό απεσταλμένο
του για την Λιβύη Γασάν Σαλαμέ. Στόχος της διαδικασίας είναι,
με μια ομάδα κρατών και διεθνών οργανισμών να υποστηριχθούν
οι προσπάθειες του ΟΗΕ για μια κυρίαρχη Λιβύη καθώς και για
τον κατευνασμό στο εσωτερικό της χώρας.
Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είχε
αναφέρει πως η Ελλάδα είχε καταθέσει αίτημα συμμετοχής στη
Διάσκεψη. Συγκεκριμένα, είχε τονίσει πως «κανείς δεν μπορεί
να πει ότι η Ελλάδα είναι απούσα αλλά αντίθετα βρίσκεται στο
κέντρο των εξελίξεων. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε
πρωτοβουλία στο επίπεδο αναζήτησης πολιτικής λύσης».

Γερμανία: Επενδύσεις ύψους 86 δισ. ευρώ
για εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων
Η Γερμανία πρόκειται να επενδύσει 86 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των γραμμών, των σταθμών, των συστημάτων σηματοδότησης και της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των σιδηροδρόμων, τα επόμενα δέκα χρόνια.
Συγκεκριμένα, η επένδυση αντιστοιχεί σε 8,6 δισ. σε ετήσια βάση, κατά 54% μεγαλύτερη από την προηγούμενη (2015-2019). Το
κράτος θα συμμετέχει με 62 δισεκ. ευρώ και οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι με 24 δισεκ. ευρώ.
Ο (Χριστιανοκοινωνιστής) ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Αντρέας Σόιερ, ο επικεφαλής των Γερμανικών Σιδηροδρόμων
(Deutsche Bahn) Ρίχαρντ Λουτς και ο επικεφαλής υποδομών της Deutsche Bahn Ρόναλντ Πόφαλα υπέγραψαν σήμερα νέα
συμφωνία η οποία προβλέπει την εν λόγω επένδυση μέχρι το 2030.
Πρόκειται για μια «ιστορική ημέρα. Θα είναι ο αιώνας των σιδηροδρόμων. Πρόκειται για μια επίθεση εκσυγχρονισμού σε βαθμό
υπερθετικό. Αναμένω ότι οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία. Τα δρομολόγια των τρένων πρέπει να είναι
ακριβέστερα, πιο αξιόπιστα και καλύτερα. Ανυπομονώ να υπάρξουν σε εύθετο χρόνο σημαντικές βελτιώσεις» δήλωσε ο υπουργός
Μεταφορών.
Ο Ρίχαρντ Λουτς είπε ότι για να υπάρξει μεγαλύτερη ακρίβεια στα δρομολόγια «προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ είναι να υπάρχουν
αποδοτικές υποδομές. Από αυτό θα επωφεληθούν οι επιβάτες». Έκανε όμως επίσης σαφές ότι οι βελτιώσεις απαιτούν χρόνο, «η
δε ενόχληση των επιβατών λόγω των εργοταξίων θα μειωθεί με ένα φιλικό προς αυτούς τρόπο».
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Opel: Περικοπές
έως και 4.100
θέσεων εργασίας
Έως και 4.100 θέσεις εργασίας
σχεδιάζει να περικόψει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Opel
λόγω των τεχνολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην
προσπάθεια να εναρμονιστεί με
τους κανονισμούς για την εκπομπή
καυσαερίων και λόγω των χαμηλών
πωλήσεων.
Η περικοπή των μισών θέσεων,
σύμφωνα με τα σχέδια της μητρικής εταιρίας PSA, αφορά τα
εργοστάσια στο Ρουσελσχάιμ, το
‘Αιζεναχ και το Καϊζερσλάουτερν
και θα πραγματοποιηθεί μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου έως
το 2025. Οι άλλες μισές θέσεις θα
περικοπούν σε δύο φάσεις, μέχρι
το 2029.
«Η συμφωνία», δήλωσε ο επικεφαλής της Opel Μίχαελ Λοσέλερ,
«θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά μας». Πρόσθεσε δε
ότι η εταιρία θα επενδύσει περισσότερα κεφάλαια στο εργοστάσιο
του Ρουσελσχάιμ.
Η Opel απασχολεί σήμερα 30.000
εργαζόμενους, εκ των οποίων περισσότεροι από 16.000 στην Γερμανία.

Αιφνιδιαστικός
έλεγχος
από κλιμάκιο
του ΣΔΟΕ στην ΕΠΟ
παρουσία
εισαγγελέα
Κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, παρουσία
εισαγγελέα, πραγματοποιεί αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία
της ΕΠΟ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότερα
από 10 άτομα από την οικονομική
αστυνομία, έπειτα από καταγγελία
που υπήρξε, έσπευσαν στα γραφεία
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας στο Πάρκο Γουδή
προκειμένου να ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία. Πάντως στα γραφεία της ΕΠΟ προκάλεσε απορίες
ο μεγάλος αριθμός των ελεγκτών.
Σημειώνεται ότι κατά το πρόσφατο
παρελθόν ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης είχε κατακρίνει το διοικητικό μοντέλο της
ΕΠΟ σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση της ομοσπονδίας,
ενώ εκτενής ήταν η αναφορά για το
ίδιο ζήτημα και από την πλευρά του
Ολυμπιακού στην επιστολή που
είχε στείλει προς Αυγενάκη και
FIFA/UEFA.
Το ζήτημα των οικονομικών της
ΕΠΟ είχαν θέσει οι «ερυθρόλευκοι» και στη συνάντηση που είχε
η διοίκηση της ΠΑΕ με τον υφυπουργό Αθλητισμού τον περασμένο
Νοέμβριο παραμονές του ντέρμπι
με τον ΠΑΟΚ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Γιάννης Mαρούλης:
H άνοδος, η πτώση
και το “endgame”
Πριν από κάποια χρόνια καθόταν στο
ίδιο «τραπέζι» με τους ισχυρούς του
κατασκευαστικού κλάδου. H AEΓEK,
την οποία απέκτησε μετά την πτώχευσή της το 2007, ήταν μια από τις
εταιρίες που στα χέρια του έγραψε
σελίδες επιτυχίας κυρίως μέσα από
την πολιτική των υψηλών εκπτώσεων
την οποία ακολούθησε και σε αρκετές
περιπτώσεις έφταναν και το 50%. Για
αυτό και στην αγορά τον αποκαλούσαν «μετρ των εκπτώσεων».
O λόγος για τον Γιάννη Mαρούλη, τον
έμπειρο εργολάβο που με «όχημα»,
εκείνη την εποχή, την «Πρόμαχος»
μπήκε μέσω AEΓEK στο χορό των
μεγάλων έργων.
Mε μεγαλύτερο εξ αυτών το μετρό
Θεσσαλονίκης, όπου επικράτησε σε
κοινοπραξία με τις ιταλικές Impregilo
και Seli-Ansaldo. Tούτο όμως ήταν
και η αρχή της περιπέτειας, καθώς
ο «εκτροχιασμός» του έργου, -του
μόνου που λόγω της πολυετούς
καθυστέρησης έχει ενταχθεί σε τρία
κοινοτικά πλαίσια στήριξης-, οδήγησε
σε δικαστικές διαμάχες με την Aττικό
Mετρό για αιτήματα αποζημίωσης
και τελικά στη «διαδοχή» των αρχικών
αναδόχων από την Άκτωρ.
Πάντως, την «χρυσή εποχή» ο Mαρούλης μέσω των δύο βασικών βραχιόνων του στην κατασκευαστική αγορά
(AEΓEK-Iόνιος Tεχνική) είχε φτάσει
να έχει ανεκτέλεστο της τάξης των 1,2
δισ. ευρώ.
H AEΓEK με την ίδια κοινοπραξία
(Impregilo και Seli-Ansaldo) επιχείρησε πριν την «ανατροπή» στο μετρό
Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει και το
έργο για την επέκταση της γραμμής
3 του μετρό της Aθήνας από το
Xαιδάρι μέχρι τον Πειραιά. Tόσο η
κοινοπραξία του Mαρούλη, όμως όσο
και εκείνη της Mοχλός (Στέγγος) με
την ισπανική Dragatos αποκλείστηκαν
από το διαγωνισμό «προσκρούοντας»
σε τυπικά λάθη ορισμένων νομιμοποιητικών εγγράφων. Έτσι το project
κατέληξε στα χέρια της Άβαξ.
Tο αποτέλεσμα ήταν η AEΓEK να
οδηγηθεί για δεύτερη φορά στην
ιστορία της σε πτώχευση.
Oι περιπέτειες όμως δεν άφησαν ανεπηρέαστη ούτε την άλλη και βασική
εταιρία του Γ. Mαρούλη, την Iόνιο
Tεχνική. Kαι αυτή «χτύπησε» μεγάλα
έργα, όπως αυτό της Aμβρακίας
Oδού, αλλά στη συνέχεια κηρύχθηκε
έκπτωτη καθώς αδυνατούσε να τα
ολοκληρώσει.
Mετά από αρκετά τέτοια «στραβοπατήματα» η Iόνιος «αποχώρησε» από
τα των big projects, αλλά δεν έσβησε
από το «χάρτη».
Συνέχισε την πορεία της αναλαμβάνοντας μεσαία και μικρότερα έργα,
όπως αυτό της γέφυρας του Xάρακα
στην ιδιαίτερη πατρίδα του Γ. Mαρούλη, την Kεφαλονιά, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Yπάρχει «φως»
για τις αμυντικές βιομηχανίες;

O

ι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και κυρίως η σημαντική επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση επιτάχυνσης
των εξοπλιστικών προγραμμάτων κάτι που επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη
συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Mητσοτάκη με τον Nτόναλτ Tράμπ.
Παράλληλα όμως μέγα ζητούμενο είναι τι θα φέρουν οι εξελίξεις,
αλλά και το σχέδιο που βρίσκεται επί τάπητος για την «ανάσταση» των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών που εξαιτίας της
κρίσης αλλά και της έλλειψης στρατηγικής και συγκεκριμένων
αναπτυξιακών πλάνων «βυθίστηκαν».
Eνώ ο στόχος για την ελληνική βιομηχανία είναι φέτος να συνεισφέρει στο 12% του AEΠ, για τον αμυντικό κλάδο το ποσοστό
προσδιορίζεται μόλις στο 1%.
Tην ώρα που άλλες ιδιωτικές ελληνικές βιομηχανίες (Theon,
Intracom Defence, Thales κ.α.) στηριζόμενες στην υψηλή
τεχνογνωσία και την εξωστρέφεια, ανεβάζοντας ρυθμούς και
αναλαμβάνουν σημαντικά project στο εξωτερικό, ζητείται σωτηρία για την EAΣ, την EΛBO και την EAB. Tα «Eλληνικά
Aμυντικά Συστήματα» απειλούνται με λουκέτο καθώς η εταιρία κρατιέται στη ζωή με συνεχείς «ενέσεις» του Δημοσίου.
H βιωσιμότητα της απαιτεί ένα κύκλο εργασιών πάνω από 70
εκ. ετησίως, όμως πέρυσι κινήθηκε κάτω από τα 20 εκ. που
προήλθαν αποκλειστικά από τις προμήθειες του υπουργείου
Eθνικής Άμυνας.
Για την εταιρία και τη διάσωσή της, εξετάζεται ακόμα και το
ενδεχόμενο της ιδιωτικοποιήσης ωστόσο το ζητούμενο είναι
εάν θα υπάρξει ενδιαφέρον όπως στο παρελθόν.
Tο 2010 και το 2013 τρεις σημαντικές εταιρίες η αμερικανική
ATK, η γερμανική Rheinmental και η ισραηλινή IMI είχαν
εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού
ποσοστού. H εταιρία που δημιουργήθηκε μετά την συγχώνευση
της EBO και της ΠYPKAΛ έφτασε να έχει συσσωρευμένες
ζημιές ύψους 1,5 δισ. ευρώ και να μαστίζεται από έλλειψη
κεφαλαίων και αδυναμία δανεισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
ορκωτοί λογιστές στην τελευταία έκθεσή τους επιμένουν στην
αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας
της EAΣ επισημαίνοντας τις αρνητικές ταμειακές ροές και το
«βάρος» του δανεισμού των 217 εκ. ευρώ. Διαφορετική είναι η
κατάσταση για την EΛBO η οποία μετά από τρεις άγονους δια-

γωνισμούς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος. H
βιομηχανία που έχει υποχρεώσεις 85,4 εκ. ευρώ, συσσωρευμένες
ζημιές 170,3 εκ. αλλά έχει σημαντική τεχνογνωσία βρίσκεται στα
«ραντάρ» του γερμανικού κολοσσού Krauss-Maffei Wegmann,
κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η EΛBO διαθέτει πιστοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης αρμάτων μάχης Leopards που
παράγουν οι Γερμανοί και άλλα «ατού» που εντάχθηκαν στα
αντισταθμιστικά οφέλη της «αγοράς» του αιώνα του 2003, των
170 αρμάτων μάχης. Άλλος ενδιαφερόμενος είναι η ισραηλινή
κοινοπραξία Plasan που ειδικεύεται στη σχεδίαση κατασκευής
και θωράκισης στρατιωτικών οχημάτων και της κρατικής Ratael
Rafael Advanced Defense Systems Ltd που είναι εξιδεικευμένη
στα οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας (και drones και
UAV). Aκόμα και η νοτιοαφρικανική Paramount η οποία και
στο παρελθόν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη βιομηχανία της
Σίνδου. Στον κατάλογο των μνηστήρων προστίθενται εξάλλου
και η ισραηλινή Elbit Systems και η ρωσική Rosoboronexport
που έχουν «χτυπήσει» την πόρτα των υπουργείων Oικονομικών
και Eθνικής Άμυνας.
Στην αφετηρία ραγδαίας αναβάθμισης των τεχνολογικών και
παραγωγικών δυνατοτήτων της βρίσκεται η Eλληνική Aεροπορική Bιομηχανία (EAB), που θα καταστήσουν το εργοστάσιο
της Tανάγρας σε μια από τις μεγαλύτερες εκτός HΠA επισκευαστικές, αλλά και κατασκευαστικές μονάδες των αεροσκαφών
της Lockheed Martin, μαχητικών και μεταγωγικών. Tούτο επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για την προοπτική της,
καθώς η κυβέρνηση αποκλείει μεν την παραχώρηση ποσοστού
σε ιδιώτη επενδυτή, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει
πώς θα απαντήσει σε μια πιθανή πρόταση που θα προέλθει από
την ίδια την Lockheed Martin. Διότι με το «πράσινο φως» της
οποίας προχωρεί η αναβάθμιση της EAB σε περιφερειακό
κέντρο για τα αεροσκάφη F-16 και C-130 και σε επόμενη φάση
για τα F-35, για τα οποία μετά το ταξίδι Mητσοτάκη στις HΠA
ξεκινάει συζήτηση για την προμήθειά τους μετά το 2025-27.

Oι ατέλειωτες περιπέτειες της Xαλυβουργικής
Mε τα όσα συμβαίνουν εδώ και τόσο καιρό στη Xαλυβουργική, η βιομηχανία είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει «ειδικό
κεφάλαιο» όχι μόνο για την ιστορία της και τη θλιβερή κατάληξη με το λουκέτο, που αναμφισβήτητα σηματοδοτεί
ένα «τέλος εποχής», αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ του βασικού μετόχου και της διοίκησης.
H αντίδραση της τελευταίας στα δημοσιεύματα περί αποχώρησής της μαζί με τους τελευταίους εργαζόμενους είναι
ενδεικτική του κλίματος, ωστόσο προκαλεί και αρκετά ερωτήματα. Mε πρώτο και κυριότερο, αυτό που αφορά το
ρόλο της σε μια εταιρία που χρόνια τώρα στερείται παραγωγικής δραστηριότητας και τώρα πλέον και εργαζομένων.
H σαφής δήλωση ότι η διοίκηση «παραμένει στη θέση της και συνεχίζει να αγωνίζεται με όλες της τις δυνάμεις για
τα αληθή συμφέροντα της εταιρίας και των μετόχων της», δεν βρίσκει σαφή απάντηση ούτε για το ποια είναι τώρα
τα «αληθή συμφέροντα της εταιρίας», ούτε βέβαια των μετόχων της, δεδομένης της πρόθεσης του βασικότερου εξ
αυτών, του Kων. Aγγελόπουλου, για την ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου.
Aν ανατρέξει, όμως, κανείς στην τελευταία ανακοίνωση, παραμονές των Xριστουγέννων, για τη ματαίωση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διατυπώνεται η θέση ότι η (μετοχική) πλειοψηφία ζητεί την αντικατάσταση της
σημερινής διοίκησης «τη στιγμή που εξελίσσονται και είναι στην κρισιμότερη φάση τους οι συζητήσεις με πιστωτές,
προμηθευτές και εργαζόμενους, σε μια ύστατη προσπάθεια διάσωσης της εταιρίας». Πέρα από τους εργαζομένους
που ήδη αποχώρησαν, είναι ερώτημα ποιες συζητήσεις διεξάγονται, -και με ποιους-, για μια «διάσωση» που θεωρείται
αδύνατη και πώς αυτές οι διεργασίες είναι δυνατόν να γίνονται ερήμην του βασικού μετόχου;
Tην ίδια ώρα διαφαίνεται ότι το «σήριαλ» θα έχει αρκετά ακόμη «επεισόδια», αφού, όπως «ξεκαθαρίζει προς
πάσα κατεύθυνση» η διοίκηση «μόνο αν και εφόσον υποχρεωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, θα εγκαταλείψει τον
αγώνα της για τη διάσωση της Xαλυβουργικής και την προστασία των εργαζομένων της» (που ήδη έφυγαν) και ότι
διαφορετικά θα συνεχίσει «μέχρι να κριθεί τελεσίδικα το προσωπικό ζήτημα του Kωνσταντίνου Aγγελόπουλου».
Tούτη η κατακλείδα είναι ίσως και η πιο αποκαλυπτική. Tαυτόχρονα όμως, προκύπτουν και αντίστοιχα ερωτήματα
για τη στάση του βασικού μετόχου και τη μη άσκηση των δικαιωμάτων που έχει. Tο μόνο σίγουρο πάντως μέσα σε
αυτό το «ομιχλώδες τοπίο» είναι ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο για τα «κόκκινα» δάνεια των 410
εκ. ευρώ. Για αυτό και ήδη σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους ανεξάρτητα από αυτή την πρωτοφανή εσωτερική
«μάχη» στο «κουφάρι» της Xαλυβουργικής...
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To colpo grosso
με τα τάνκερ
Πιέσεις στη ναυλαγορά των τάνκερ, καθώς
και στα συναφή χρηματοοικονομικά προϊόντα που σχετίζονται με την κάλυψη κινδύνου μεταφοράς πετρελαίου προκαλεί η
κρίση στη Μέση Ανατολή- έστω και αν οι
τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως η ένταση
μετριάζεται. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο φαίνεται πως
είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα,
ενώ κάποιοι Greeks προχωρούν ένα βήμα πιο
πέρα. Η ισχύς εν τη ενώσει. Αυτό φαίνεται
πως σκέφτηκαν οι κορυφαίοι εφοπλιστές
Γιώργος Οικονόμου και Ιωάννης Μαρτίνος,
οι οποίοι με μια συνεργασία –έκπληξη, ταράζουν τα νερά στον τομέα των δεξαμενοπλοίων.
Κι αυτό γιατί ουσιαστικά δημιουργούν ένα
γιγαντιαίο pool με τη Heidmar και τη Signal,
εισφέροντας τεχνολογία και έναν μεγάλο
αριθμό πλοίων, που οδηγούν σε ένα ανταγωνιστικότατο σχήμα στη διεθνή ναυτιλία.
Με το πετρέλαιο να ανεβαίνει και τους αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμα και ένα κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μια περαιτέρω
πίεση στην αγορά των τάνκερ δεν μπορεί να
αποκλειστεί. Ιδιαίτερα δε αφού η ναυλαγορά
στον συγκεκριμένο sector φαίνεται να είναι
δεμένη επάνω σε ένα... rollercoaster. Ως το
τέλος του 2017, παρέμενε ισχυρή, ωθούμενη
και από την χαμηλή τιμή του πετρελαίου.
Την επόμενη χρονιά όμως, οι ναύλοι στα
τάνκερ σημείωσαν «βουτιά» αφού είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια: Το πετρέλαιο
ανέβηκε απότομα, οι ΗΠΑ αποχώρησαν
από τη συμφωνία με το Ιράν για τη διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος, ο
ΟΠΕΚ «έψαχνε» περικοπή παραγωγής για
να ελέγξει τις τιμές. Και αν το 2019 η ζήτηση
αυξήθηκε λόγω της επαναφοράς των τιμών
σε φυσιολογικά επίπεδα –με τις αναδυόμενες
οικονομίες να ικανοποιούν τις αυξανόμενες
ενεργειακές τους ανάγκες- το 2020 φαίνεται
ότι έχει νέους... μπελάδες: Όπως και το 2018,
το ρίσκο ανεβαίνει κατακόρυφα, γεγονός που
θα αναγκάσει τους πλοιοκτήτες να αγοράζουν
ασφάλιστρα κινδύνου για τα freight futures &
FFA's) όσο και για τα commodity derivatives.
Με τις εξελίξεις να έχουν πάντα τον απρόβλεπτο παράγοντα, οι Greeks παρακολουθούν τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τα tanker και το πετρέλαιο
ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν ένα
μέρος της αβεβαιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο,
δύο κορυφαίοι εφοπλιστές αποφάσισαν να
«συμμαχήσουν». Λίγο μετά την έξοδό της
DryShips από το Nasdaq που τάραξε τα
νερά της Wall Street, ο Γιώργος Οικονόμου ξανατραβά τα φώτα πάνω του. Αυτή
τη φορά, μέσω της εταιρίας συμφερόντων
του, Heidmar, η οποία συμφώνησε με τη
Signal Maritime Services του Ι. Μαρτίνου.
Η συμφωνία αφορά την ανάληψη από την
SMS Signal της εμπορικής διαχείρισης και
των 18 τάνκερ aframax του Sigma Pool της
Heidmar. Με τα τάνκερ να εντάσσονται
άμεσα στο Signal Maritime Aframax Pool,
το «υπερόπλο» των δύο εφοπλιστών είναι
το γεγονός ότι η διαχείριση θα γίνεται με
την, βασισμένη στην τεχνολογία τεχνητής
νοημοσύνης πλατφόρμα που χρησιμοποιεί
η Signal, κάτι που βελτιώνει τα έσοδα. Η
Signal θα συνεργαστεί επίσης με τη Heidmar
βοηθώντας στη διαχείριση των πλοίων LR2
στο Sigma Pool, των suezmaxes στο Bluefin
Pool και των VLCCs στο Seawolf Pool, με
τα πλοία να παραμένουν στα pools όπου βρίσκονται σήμερα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
9 προσλήψεις
προσωπικού
καθαριότητας
στον ΟΠΕΚΑ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε την
πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εννέα (9) ατόμων για
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Περιφερειακών
Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.
ΥΕ Καθαριότητας θέσεις 9 Οι
υποψήφιοι για την απόδειξη,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
από την παρούσα ανακοίνωση
και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του
Ν.4440/2016, άρθρο 64 του
Ν.4590/2019 και άρθρο
όγδοο του Ν. 4506/2017) με
σήμανση έκδοσης 02/12/2019
σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8
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:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) / ΓΕΝΙΚΗ Δ/
ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70
Αθήνα υπόψιν κ.κ. Γρούσπα,
Αθουσάκη και Νιάρχου / 8ος
όροφος, γραφείο 805, (τηλ.
επικοινωνίας: 213 1519 240 ή
121)

Δωρεάν εκπαιδευτικά
προγράμματα για εργαζόμενους
από το Ινστιτούτο εργασίας
της ΓΣΕΕ

Τ

ο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα
κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δίνεται η
δυνατότητα να αναπτύξουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε
να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες
εργασιακές συνθήκες.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν στην Πάτρα τα ακόλουθα προγράμματα: 1. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας Υλοποίηση: απογευματινές ώρες
17:00-21:00 - Έναρξη: τέλη Ιανουαρίου 2020 Το θεματικό
αντικείμενο διερευνά τις συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξει κάποιος
για να μπορεί να τις διαχειριστεί. Ερευνά την προσωπική
στάση απέναντι στις συγκρούσεις και τρόπους βελτίωσης
της επικοινωνίας και των αντιδράσεών μας. Παρά το ότι
δίνετε έμφαση στις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, οι
δεξιότητες που αναπτύσσονται σε αυτό είναι απαραίτητες
σε κάθε ανθρώπινη σχέση. 2. Ενίσχυση δικτύωσης & κοινωνικής δράσης σε τοπικό επίπεδο Υλοποίηση: απογευματινές ώρες 17:00-21:00 - Έναρξη: τέλη Ιανουαρίου 2020
Το θεματικό αντικείμενο, απευθύνεται σε ανθρώπους που
επιμένουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της συλλογικής
δράσης στους χώρους δουλειάς και στα άλλα καθημερινά
πεδία κοινωνικής συμμετοχής. Η οργάνωση των επιμέρους
ενοτήτων στοχεύει τόσο στην παροχή των απαραίτητων
γνώσεων που οδηγούν στην κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στην προαγωγή του συλλογικού
αναστοχασμού πάνω στην καθημερινή βιωμένη κοινωνική
εμπειρία. Ξεκινώντας από τον μίτο της Αριάδνης και πριν
καταλήξουμε στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε βιωματικά και σε βάθος,
τη σημασία της κοινωνικής δικτύωσης, ως προϋπόθεση της
συλλογικής κοινωνικής δράσης. 3. Διαχείριση εργασιακού
άγχους Υλοποίηση: πρωινές ώρες 9:00 - 12:00 - Έναρξη:
Φεβρουάριος 2020 Το θεματικό αντικείμενο απευθύνεται
σε όσους και όσες επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα
το άγχος που νιώθουν στην εργασία τους, να διερευνήσουν
τις αιτίες του, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματά

του και να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική
πρόληψη και διαχείρισή του με την ενεργοποίηση ενός
προσωπικού σχεδίου αποθεμάτων. 4. Ψηφιακές δεξιότητες
κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας
(social media) Υλοποίηση: απογευματινές ώρες 17:00-21:00
- Έναρξη: Φεβρουάριος 2020 Ο σκοπός του θεματικού
αντικειμένου είναι διπλός. Αρχικά, επιχειρεί να δώσει στον
ενδιαφερόμενο μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά είναι τα social media, ποιες είναι
οι δυνατότητές τους και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν, ποιοι
είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι χρήσης τους και ποιες είναι
οι προοπτικές και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν
τα επόμενα χρόνια. Εν συνεχεία, επιχειρεί να εξοικειώσει
τον εκπαιδευόμενο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντάς του παράλληλα χρήσιμες
συμβουλές και κατευθύνσεις για την αξιοποίησή τους στα
πλαίσια του εργασιακού βίου, καθώς και για την οργάνωση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων, παρεμβάσεων και
δικτυώσεων. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 50 ωρών,
30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Για το σύνολο των
προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν
και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής
και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης. Μπορείτε
να δείτε αναλυτικά τα θεματικά αντικείμενα και να κάνετε
την αίτησή ως εξής: - Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.
gr/aitisi - Επικοινωνία με τα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα 2610624755 & 2610226347,
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου westgreece@reg.
inegsee.gr - Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
http://bit.ly/2o3xoZW Κολοκοτρώνη 20, 26221 Πάτρα, Τηλ.
2610-226347, Fax: 2610-226.340.

SOLIDARITYNOW Τεχνικός Θεσσαλονίκη
Περίληψη καθηκόντων Αναζητάμε έναν αξιόπιστο τεχνικό να αναλάβει εργασίες συντήρησης και επισκευής
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των κτιρίων και των διαμερισμάτων του SN. Τεχνικές γνώσεις σε μεγάλο
εύρος εργασιών είναι σημαντικές δεξιότητες του τεχνικού που αναζητάμε. Ο Τεχνικός πρέπει να είναι
οργανωτικός και με ικανότητες γενικών επισκευών σε διάφορους τομείς (π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά,
κτλ). Το παραπάνω άτομο αναμένεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης
και να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και δέσμευσης. Η προσοχή στη λεπτομέρεια εκτιμάται
ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη θέση. Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων Συνεννόηση, εφόσον απαιτηθεί, με εμπόρους και συνεργεία ηλεκτρικών, υδραυλικών ή HVAC
επισκευών (Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός) Εσωτερικοί ή/και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί Μικρές
τεχνικές ή ξυλουργικές εργασίες (π.χ. τοποθέτηση θυρών) Επισκευές εξοπλισμού ή οικιακών συσκευών,
εφόσον είναι δυνατόν Ανάληψη των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή και καθήκοντα έκτακτης ανάγκης (π.χ. αποχιονισμός διαδρόμων) Αναγνώριση και αναφορά για ανάγκη μεγάλων επισκευών Προϋποθέσεις Αποδεδειγμένη εμπειρία ως τεχνικός σε υδραυλικές εγκαταστάσεις Εμπειρία με τεχνικά εργαλεία
και εξοπλισμό Κατανόηση των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων σε οικιακά κτίρια Βασική
κατανόηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες Οργανωτικές
ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων Προσοχή στην λεπτομέρεια Φιλικός και υπομονετικός
Η Ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη Γνώση βασικών Αγγλικών απαιτείται. Γνώση Αραβικών ή Φαρσί
θα θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα Απολυτήριο Γυμνασίου ή ανώτερο Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε
αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση
thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020.
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6 προσλήψεις
στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Θήβας
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6)
ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας - για
την Περιοχή Θήβας, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού
Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 1 ΠΕ
Υπάλληλος Γραφείου 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 3 ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 1 ΔΕ Οδηγών 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 12.02.2019 από την προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΠΟΤΝΙΩΝ 30, ΘΗΒΑ, Τ.Κ.32200
απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη
κ. Τζαβούλη Δημ. (τηλ. επικοινωνίας 22620 27213 Εσωτ.203)
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. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία
μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ). 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. Η ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων αρχίζει από 15/01/2020 έως και 24/01/2020.

2 προσλήψεις γραμματέων
στο ΙΕΚ Περαίας
του υπουργείου τουρισμού
Το υπουργείο τουρισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου
Τουρισμού που εδρεύει στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 101
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΑ Δήμος Θερμαϊκού ΔΕ
Γραμματέων 8 μήνες 2 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, 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 2-12-2019
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 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: Υπουργείο
Τουρισμού, ΙΕΚ Θεσσαλονίκης Ξενοδοχείο Ξενία Ήλιος,
57019 Περαία Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο τμήμα
Μετεκπαίδευσης, υπόψη κ. Λάμπρου Τούμπα (τηλ. επικοινωνίας: 2392025551).
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου
Επιδόθηκε με την με 3325/Δ /2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της
Δικηγόρου Ελευθερίας Βεντούρη ως
πληρεξουσίας της ανώνυμης εταιρείας
γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ
Κηφισίας αρ 274,όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για λογαριασμό του Χρήστου
Τσερπάνη του Θεοδώρου, πρωην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Σμύρνης
αρ 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, για
να λάβει γνώση και για να επέλθουν
οι συνέπειες του νόμου, το από 08-012020 κατασχετηριο εις χειρας τρίτων με
το οποίο επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ητοι, α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, β) «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., γ) «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», δ)
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE
και δ) «ATTICA BANK ATE» στο ποσό
των καταθέσεων του, καθώς και σε κάθε
άλλη απαίτηση του παρούσας ή μέλλουσας εναντίων τους μέχρι του ποσού των
11.403,90 ευρώ .Επεταξα τα προαναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα να μην καταβάλουν το ανωτέρω ποσό σε αυτόν ή
σε τρίτο πρόσωπο που θα διεκδικεί την
είσπραξη του από κάθε άλλη αιτία, αλλα
να κρατήσουν αυτό εις χειρας τους και
να το καταβάλλουν σε εμένα .Κάλεσα
τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα όπως
εντος της προθεσμίας του αρθ 985 του
ΚΠολΔ να προβούν σε δήλωση .
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αρ. 9866β/15-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή
παραγγελία του Δικηγόρου Απόστολου
Κούρτη της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της αλλοδαπής τραπεζικής
εταιρείας με επωνυμία "National Bank of
Canada" (Εθνική Τράπεζα Καναδά), που
εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά, περιοχή
Κεμπέκ (Quebec), Ghauchetiere Quest
600, Η38 2L2, νόμιμα εκπρ/μενη, ήρθα
και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κων/νο Γιάννου
(ή Ιωάννου) του Θρασύβουλου, πρώην
φερόμενο κάτοικο Τραγανού Ηλείας,
οδός Ικάρων, ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 13-1-2020
Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Διαδ. Ασφαλιστικών
Μέτρων) και με την οποία ζητά να γίνει
δεκτή η παρούσα, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής και
της ακίνητης περιουσίας του και ειδικότερα του με αριθμό λογαριασμού, που
αναφέρεται στην αίτηση, που τηρεί στην
Alρha Bank και για το ποσό των ευρώ
1.200.000 (δηλαδή ευρώ 449.552 για
περιουσιακή ζημία πλέον ευρώ 500.000
για ηθική βλάβη πλέον τόκων και εξόδων μίας τουλάχιστον διετίας μέχρι την
οριστική επιδίκαση των αξιώσεων της).
Να χορηγηθεί κατ' άρθρο 692 ΚΠολΔ.
Προσωρινή διαταγή και να εκδοθεί προς
τούτο σημείωμα προ πάσης εκτελέσεως,
με αντικείμενο την απαγόρευση προς
τους καθών οιασδήποτε αναλήψεως,
μεταφοράς, πληρωμής επιταγής, εμβάσματος και εν γένει κινήσεως από
τους λογαριασμούς, που αναφέρονται
στην αίτηση και που τηρεί ο καθών στην
Alpha Bank μέχρι του ποσού των ευρώ
1.200.000 και στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος μέχρι ποσού ευρώ 1.100.000.
Να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστική δαπάνης και την αμοιβή των
πληρεξουσίων δικηγόρων. Στο τέλος του
εγγράφου υπάρχουν: Α) η από 13-1-20
έκθεση κατάθ. δικογράφου του Γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου με Γ.Α.Κ.
2221/2020, Ε.Α.Κ. 216/2020, Β) η από
13-1-20 πράξη του Προέδρου του πιο
πάνω δικαστηρίου, με την οποία ορίζει
ως χρόνο συζήτησης της προσωρινής
διαταγής την 17-01-2020, ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 11 π.μ., στο γραφείο του
Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με τον όρο επίδοσης της παρούσας 24 ώρες πριν από την συζήτηση
και Γ) το από 13-1-20 προσωρινό σημείωμα της Προέδρου του πιο πάνω δικαστηρίου, με το οποίο προσωριvά μέχρι
την συζήτηση του αιτήματος προσωρι
νής δ/γής κατά την ορισθείσα δικάσιμο,
και υπό τον όρο συζήτησης της απαγορεύει την μεταβολή της πραγματικής και
νομικής κατάστασης των λογαριασμών
που αναφέρονται στην αίτηση. Προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενον άμα όπως παραστεί ότε και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 15/1/2020
Ο Δικαστικός επιμελητής
Φειδίου 6 -Αθήνα

επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 900
ευρώ, 5/ Για τέλος απογράφου 554,40
ευρώ, 6/ Για απόγραφο 2 ευρώ, 7/ Για
σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ, 8/ Για
έξοδα επίδοσης 43 ευρώ, 9/ Για δημοσίευση σε δύο εφημερίδες 90 ευρώ και
συνολικά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ
και εβδομήντα εννέα λεπτών (23.351,79
ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επιταγής προς
πληρωμή μέχρι την εξόφληση, εκτός απ
το κονδύλι των τόκων, διαφορετικά θα
επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση
και τότε θα πληρωθούν και 30 ευρώ για
την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση.
Αθήνα 04.12.2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Πηνελόπη Κυριακού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 2671/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου
Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει
της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο
Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ.
274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ
094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για
την Ζηλευτή Αρδάμη του Διονυσίου και
της Παναγιώτας, πρώην κάτοικο Ρίζας
Αμυκλών Σπάρτης, με ΑΦΜ 104278225
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο του πρώτου απογράφου
εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 1744/2019
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(Τακτική Διαδικασία) με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την
οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης,
2/ Ορίζει το παράβολο για τη περίπτωση
άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά
της παρούσας απόφασης στο ποσό των
διακοσίων (200 ευρώ), 3/ Απορρίπτει ό,τι
κρίθηκε απορριπτέο, 4/ Δέχεται κατά τα
λοιπά εν μέρει την αγωγή, 5/ Υποχρεώνει
την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δεκαεπτά
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ
και εικοσιτεσσάρων λεπτών του ευρώ
(17.321,24 ευρώ) νομιμοτόκως ως αναλύεται κατωτέρω και συγκεκριμένα εκ του
άνω συνολικού καταβλητέου ποσού: Α/
το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων είκοσι
ενός ευρώ και είκοσι τεσσαρων λεπτών
του ευρώ (17.021,24 ευρώ) νομιμοτόκως
από την πάροδο της ταχθείσας με την
αναφερομένη στο σκεπτικό της παρούσας από 10-04-2016 εξώδικη δήλωση
της ενάγουσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας μέχρι την πλήρη εξόφληση και
Β/ το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300
ευρώ) νομιμοτόκως από την επίδοση της
αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την παρούσα εν μέρει προσωρινά
εκτελεστή ως προς μέρος του επιδικαζόμενου ποσού με την αμέσως ανωτέρω
καταψηφιστική της διάταξη υπό στοιχ.
Α/ ήτοι το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος
της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των
εννιακοσίων ευρώ (900 ευρώ). Κρίθηκε,
αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην
Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση
στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού
στις 21-05-2019 απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου
της ενάγουσας. Προς γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το διατακτικό
της ανωτέρω απόφασης κατά την σειρά
που ορίζεται τα ακόλουθα ποσά: 1/ Για
επιδικασθέν κεφάλαιο 17.321,24 ευρώ,
2/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για
το κεφάλαιο των εξ ευρώ 17.021,24 της
‘ανω απόφασης από 15-05-2016 μέχρι
σήμερα (28-11-2019) 4.366,04 ευρώ, 3/
Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για
το κεφάλαιο των εξ ευρώ 300 της ως
άνω απόφασης από 01-11-2017 μεχρι
σήμερα (28-11-2019) 45,11 ευρώ, 4/ Για

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 2745/27-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη
τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι
Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με
ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών
και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον
Δημήτριο Καραντζά του Άγγελου, πρώην
κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 4Α και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2019
Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή 2. Να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των
εβδομήντα εννέα εξακοσίων χιλιάδων
ευρώ (79.600,00= 79.500,00 + 100,00)
ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της
εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή,
άλλως από της επιδόσεως της παρούσας, μέχρι την εξόφληση, 3. Να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική
κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
λόγω της αδικοπραξίας του, ήτοι της
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, όπως
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας,
ως μέσου εκτελέσως της απόφασης που
θα εκδοθεί. Και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη καιτ ην
αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.
Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η
από 21-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ
102270/2019 και ΕΑΚ 9249/2019 που
αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό της αγωγής. Προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες,
Αθήνα 28.11.2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευγενία Ζαχαροπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ
Δια τις υπ' αριθμόν 3759/15-01-2020
και 3760/15-01-2020 εκθέσεων επίδοσης, εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας
της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών
Ιωάννας Κ. ΜΑΓΑΪΤΗ, επιδόθηκε, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Στέφανου Δ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ, ως
πληρεξουσίου των: 1. Καλλιόπης ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, και 2. Όλγας ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για τους: 1. Ιωάννη Αβούρη,
πρώην κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 13
και ήδη αγνώστου διαμονής, 2. Ειρήνη Αβούρη, πρώην κατοίκου Πειραιώς,
οδός Υψηλάντου 38 και ήδη αγνώστου

διαμονής, ακριβές και επίσημο αντίγραφο ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, με χρονολογία
21-12-2019, των πρώτων κατά των: 1.
Σταυρούλας Παπαδογεωργή, 2. Παναγιώτη Παπαδογεωργή, 3. Αλεξάνδρας
Τόμπορη, 4. Παρασκευής Καμάρα, 5.
Διονυσίου Ζαβραδινού, 6. Νικολέτας
Ζαβραδινού, 7. Δημητρίου Λένα, 8. Γεωργίου Στεφάνου, 9. Γεωργίας - Μαρίας
Λαμπρινίδου, 10. Ναπολέοντος Μπάτσα,
11. Αναστάσιου Νούσια, 12. Χρήστου
Νούσια 13. Γεώργιου Στασινάκ η, 14.
Ιωάννη Αβούρη, 15. Ευστάθιου Αβούρη,
16. Ειρήνης Αβούρη, 17. Μαριέτας Ζαζάνη, 18. «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων», και
19. «Δήμος Αθηναίων», ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 1. Κτηματική Υπηρεσία
Ν. Αθηνών, 2. Δασική Υπηρεσία Αθηνών, και 3. Υπουργό Οι κονομικών, που
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης: 115202/2019 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 252/27-12-2019.
Δικάσιμος της Αίτησης ορίστηκε η 20-032020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00, στο
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών,
κτίριο 6, αίθουσα 3 και σειρά εγγραφής
στο πινάκιο 73ΑΠ Απαλλοτριώσεις, με
αριθμό πινακίου 3 και ζητάν να γίνει δεκτή η αίτηση, να αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημιώσεως που καθορίστηκε
με την υπ' αριθμ. 532/2012 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Τμήματος Απαλλοτριώσεων, για τα ρυμοτομούμενα ακίνητα που βρίσκονται
στην οδό Π. Βλαστού, στην Αθήνα, ήτοι
έκαστη αιτούσα να αναγνωριστεί συνιδιοκτήτρια κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου
κυριότητας 50% έκαστη αιτούσα του άνευ
οικοδομικού αριθμού ακινήτου «ιδιοκτησία 6» επί της οδού Π. Βλαστού, πλέον
συστατικών και παραρτημάτων και κατά
ποσοστό 72/1000 εξ αδιαιρέτου έκαστη
αιτούσα του ακινήτου «ιδιοκτησία 3» επί
της οδού Π. Βλαστού 26, πλέον συστατικών και παραρτημάτων και να καταδικαστούν οι υπόχρεοι σε αποζημίωση
στη δικαστική δαπάνη των εναγουσών
και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.
Η επίδοση έγινε για να λάβουν γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστούν όταν και όπου ως άνω ορίζεται.
Αθήνα, 15-01-2020
Η επιδόσασα Δικαστική Επιμελήτρια
ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΜΑΓΑΪΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
9 Ιανουαρίου 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο»
προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο συστημάτων σχεδιασμού
ακτινοθεραπείας για Ακτινοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14
Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12 μ. στα γραφεία του Ιδρύματος
(Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 171) με τους
όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και πληροφορίες από τα
Γραφεία του Ιδρύματος, κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα 9:00 με 14:00, στο τηλέφωνο 210 6464235 - κα Στασινοπούλου.
Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Εμμ. Βροντάκης
ε.τ. Αντιπρόεδρος
Συμβουλίου Επικρατείας

Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716
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Στο Μαρούσι το 25ο
εστιατόριο McDonalds
στην Ελλάδα
Η Premier Capital Hellas συνεχίζει την
ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων
McDonald’s στην Ελλάδα, με ένα νέο
εστιατόριο στο Μαρούσι, το οποίο
άνοιξε στις 30 Δεκεμβρίου 2019 επί της
λεωφόρου Κηφισίας 51. Πρόκειται για
το 25ο εστιατόριο McDonald’s που λειτουργεί η Premier Capital Hellas στην
Ελλάδα. Η επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,72 εκατ. ευρώ, ενώ σε
αυτό απασχολούνται 50 εργαζόμενοι.
Το νέο McDonald’s στην Κηφισίας
ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο
υπηρεσιών ‘Experience of the Future’,
με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και
υπηρεσίες. Το εστιατόριο διαθέτει Drive
Thru για 24ωρη εξυπηρέτηση και χώρο
στάθμευσης, ενώ παράλληλα λειτουργεί η νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης στο
τραπέζι (table service), καθώς και τρία
διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης
συναλλαγής (kiosks). Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες),
τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει
το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία
και έλεγχο στην παραγγελία του.
Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli,
Διευθύνουσα Σύμβουλο της Premier
Capital Hellas που διαχειρίζεται τα
εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα,
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίξαμε
το 25ο εστιατόριό μας και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο της
McDonald’s στην Ελλάδα. Έχουμε την
ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε ακόμα
περισσότερους πελάτες και να τους
προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία και αξία.
Παράλληλα συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας με καινοτόμες
ψηφιακές εφαρμογές βελτιώνοντας τη
συνολική εμπειρία των επισκεπτών στα
McDonald’s». Ο Victor Tedesco, CEO
της Premier Capital plc, Developmental
Licencee της McDonald’s για την Ελλάδα, «Οι συνεχείς επενδύσεις μας σε
δίκτυο και νέες θέσεις εργασίας είναι
απόδειξη της δέσμευσής μας και της
εμπιστοσύνης μας στις δυνατότητες της
ελληνικής αγοράς. Μέσα στην επόμενη
τριετία σκοπεύουμε να επενδύσουμε
περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ για να
δημιουργήσουμε 11 ακόμα εστιατόρια
και να προσφέρουμε 400 νέες θέσεις
εργασίας».

Συμβολαιογράφοι:

Κρατούν «παγωμένες»
τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Σ

το «ψυγείο» παραμένουν από τις 9 Ιανουαρίου κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου και
κάθε πράξη που απαιτεί την προσάρτηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και την υποβολή
δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτου, είτε εξ επαχθούς είτε εκ χαριστικής αιτίας
και κληρονομιάς, καθώς και οι πλειστηριασμοί, λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των συμβολαιογράφων.
Εξαιρούνται, πάντως, οι διαθήκες και άλλες απλές συμβολαιογραφικές πράξεις.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, μετά την έκτακτη γενική συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
σχεδόν ομόφωνα (εκτός από 12 μέλη που τάχθηκαν με την
άποψη του προέδρου του συλλόγου, Γεώργιου Ρούσκα,
για μη αποχή), ο κλάδος ψήφισε υπέρ της αποχής έως την
ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης, που ορίστηκε
για τις 26 Ιανουαρίου, και σε περίπτωση μη απαρτίας, για
τις 2 Φεβρουαρίου.
Οι συμβολαιογράφοι αντιδρούν στις πρόσφατες ρυθμίσεις
που τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις
ακινήτων, απειλώντας τους με βαριά πρόστιμα. Αποδέχονται
μεν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων για τον καταλογισμό των φόρων στις μεταβιβάσεις,
ωστόσο διαφωνούν στο να βεβαιώνουν εκείνοι και όχι η
φορολογική αρχή (ΔΟΥ) το ύψος του φόρου.
Παράλληλα, έχουν ζητήσει βελτιώσεις στις πρόσφατες
νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε το πλαίσιο να διασφαλίζει τις
συναλλαγές, τους πολίτες και το συμφέρον του Δημοσίου.
Πιο αναλυτικά, στη συνάντησή τους την περασμένη Τετάρτη
με τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο,
οι συμβολαιογράφοι σύμφώνησαν, όπως έκαναν γνωστό,
στα εξής:
«Ως προς το άρθρο 36 του Ν. 4646/2019, δεν θα υπάρχει
πρόστιμο στον συμβολαιογράφο, εφόσον δεν υπάρχει ζημία
του ελληνικού δημοσίου και η έννοια της φορολογικής ταυτότητας, όπως προσδιορίσθηκε θα αλλάξει. Κάθε πρόστιμο,
που προβλέπεται στον ως άνω Νόμο θα επανεξεταστεί και
θ’ αναθεωρηθεί.
Οι δε υπεύθυνες δηλώσεις περί του χρόνου απόκτησης
ακινήτου και της υποχρέωσης δήλωσης αυτού στον ΕΝΦΙΑ
θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν σε ελάχιστες περιπτώσεις, τη στιγμή που το περιεχόμενό τους προκύπτει από το
συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Σε σχέση με την υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου προσδιορίσθηκε ότι ο συμβολαιογράφος θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την ταύτιση των προσδιοριστικών
στοιχείων του ακινήτου με αυτά που περιλαμβάνονται στο

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

συνταχθησόμενο συμβόλαιο. Οι δε κυρώσεις, σε αντίθετη
περίπτωση, θα είναι μόνο αυτές που προβλέπονται από τον
Ν. 1587/1950, όπως ισχύει και όχι οι αναφερόμενες στον Ν.
4646/2019, οι οποίες και θα αλλάξουν.
Η υποχρέωση αποστολής του συμβολαίου εντός δεκαπέντε
ημερών προς την φορολογική αρχή θα μετατεθεί στο τέλος
του επόμενου μήνα, απαλλάσσοντας έτσι τον συμβολαιογράφο από την αποστολή αλληλογραφίας προς τις κατά
τόπους Δ.Ο.Υ.
Πρόκριμα εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου, το οποίο και συμφωνήθηκε,
είναι η κωδικοποίηση των σχετικών με αυτό διατάξεων
(Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας Ακινήτων, Φορολογίας Κεφαλαίου και ΕΝΦΙΑ).
Στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο προωθεί η ΑΑΔΕ,
έχει ήδη προβλεφθεί και υλοποιηθεί αρχικά η εισαγωγή
των Τιμών Ζωνών, όπως αυτές απεικονίζονται στο σχετικό
έντυπο Ε9, τις οποίες και ο συμβολαιογράφος ελέγχει, όπως
κάνει μέχρι σήμερα, και φροντίζει να ταυτίζονται με την
περιγραφή του ακινήτου στο συμβόλαιο, που συντάσσει.
Ουδεμία εμπλοκή φέρει ο συμβολαιογράφος σε σχέση με
την χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας, καθώς και στην
τελευταία επίδειξη της εφαρμογής έχει ήδη υλοποιηθεί η
απεμπλοκή του από οποιαδήποτε «κρίση» και ευθύνη, τα
δε απαιτούμενα στοιχεία τα ελέγχει η διοίκηση και οποιοδήποτε συμπληρωματικό ζητηθεί «προσκομίζεται» από
τον φορολογούμενο.
Προ της οποιασδήποτε εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν στην
έδρα κάθε συμβολαιογραφικού συλλόγου σεμινάρια για την
χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, θα υπάρξει έντυπος
οδηγός χρήσης, καθώς και ηλεκτρονικά μέσα αυτοματοποιημένης επίδειξης παραδειγμάτων. Έχει επίσης συμφωνηθεί
η αμφίδρομη επικοινωνία και η βελτίωση της εφαρμογής
με σχόλια και παρατηρήσεις των συμβολαιογράφων.
Για όλα αυτά, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιεί ο συμβολαιογράφος για τον πωλητή θα υπάρξει θεσμοθετημένη αμοιβή για την οποία απαιτείται ΚΥΑ
(Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης και
Οικονομικών), η έκδοση της οποίας έχει ήδη συζητηθεί με
τους αρμόδιους φορείς».

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Γηροκομείο Αθηνών:
Ελάχιστο το χρέος
στη ΔΕΗ μπροστά
στα άλλα «φέσια»

Παρωνυχίδα είναι η οφειλή του 1,3 εκατομμυρίου προς τη ΔΕΗ, που απείλησε
να αφήσει χωρίς ρεύμα τους τροφίμους
στο Γηροκομείο Αθηνών. Το ίδρυμα έχει
δημιουργήσει στην τελευταία 20ετία οφειλές που ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ,
τα οποία απειλούν την υπόστασή του, ενώ
το καθιστούν παγκόσμιο case study και
παράδειγμα για το πώς δεν πρέπει να διοικούνται τέτοιας μορφής φορείς.
Οπως έχει επισημανθεί σε παλαιότερα
έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του
Γηροκομείου Αθηνών, στο «άνοιγμα» των
55 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται
οφειλές προς:
Ποσό απροσδιόριστου ύψους αφορά επίσης
τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ για τα εκατοντάδες
ακίνητα που διαθέτει το Γηροκομείο, ενώ
η οφειλή προς τη ΔΕΗ είναι και αυτή σε
εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ολα
τα παραπάνω συμβαίνουν τη στιγμή που:
Το Γηροκομείο Αθηνών δεν είναι «δημόσιο» για να του αποδοθούν όλα τα στραβά
και τα ανάποδα. Στηρίζει τη λειτουργία του
στο φιλανθρωπικό σωματείο «Ελεήμων
Εταιρεία Αθηνών» που ιδρύθηκε το 1864.
Ανέκαθεν αντλούσε τα βασικά του έσοδα
από τις δωρεές και από τα 800 ακίνητα που
συγκεντρώθηκαν με τα χρόνια προς όφελος
των ηλικιωμένων τροφίμων.
Δεν είναι και ιδιωτική επιχείρηση ταυτόχρονα. Διότι, εάν ήταν, μπορεί να μην είχε
αποκτήσει τόσο πολλά ακίνητα, αλλά θα
γνώριζε ισχυρή άνθηση, όπως συμβαίνει
με τους εκατοντάδες ιδιωτικούς οίκους
ευγηρίας που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια
για να καλύψουν υπαρκτές ανάγκες. Ευρισκόμενο σε αυτό το ενδιάμεσο καθεστώς,
φαίνεται πως λειτούργησε περισσότερο
προς όφελος των διοικούντων, παρά των
ωφελουμένων.
Η διοίκηση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου «Ελεήμων
Εταιρεία Αθηνών». Η τελευταία εκλεγμένη
διοίκηση ήταν εκείνη υπό τον αρχιμανδρίτη
Μπούμπα, που εξέπεσε το 2016 κάτω από
το βάρος απίστευτων καταγγελιών και διασπάθισης χρήματος όπως αυτά περιγράφονται και στο 400 σελίδων βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με βάση το
οποίο παραπέμφθηκαν σε δίκη.

