Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Π Ρ Ω Ι Ν Η Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

ΤΡΙΤΗ

21

IANOYAΡΙΟΥ 2020

49

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781

04
9

772529

ΕΤΟΣ: 49ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14048

029121

1,5€

Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: iho@otenet.gr W: www.ihodimoprasion.gr
DW: Ξεπέρασε την
οικονομική κρίση η Ελλάδα
Ηταν επί χρόνια το προβληματικό παιδί της ΕΕ στον
οικονομικό τομέα. Η χώρα που
χωρίς τα χρηματοδοτικά
δεκανίκια των εταίρων της θα
οδηγούνταν στην χρεοκοπία. Ωστόσο τα
τελευταία χρόνια η Ελλάδα τα κατάφερε. Η
βαθιά οικονομική κρίση φαίνεται να
τελειώνει, ο προϋπολογισμός να ισοσκελίζεται και η ελληνική οικονομία να μπαίνει σε
τροχιά ανάκαμψης. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι η ανεργία εξαλείφθηκε και ότι
κανείς πλέον δεν αντιμετωπίζει το φάσμα
της ανέχειας. Αλλά η χώρα έχει ένα μεγάλο
πλεονέκτημα, υποστηρίζει μιλώντας στον
Τόμας Μπόρμαν, ανταποκριτή του πρώτου
τηλεοπτικού προγράμματος της δημόσιας
τηλεόρασης ARD, ο Παναγιώτης Πετράκης,
καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένας επενδυτής
μπορεί να βρει εργατικά χέρια και να
υλοποιήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια σε
αντίθεση με άλλες πλούσιες χώρες, υποστηρίζει.

Πλήρης επιτάχυνση
για την Εθνική Πινακοθήκη,
ανοίγει το 2021
Οι οδηγοί στο κέντρο της
πόλης, τους τελευταίους πέντε
μήνες βλέπουν μέρα με την
ημέρα να αλλάζει η όψη της
Εθνικής Πινακοθήκης. Το επί
χρόνια εργοτάξιο έχει αποκτήσει όψη,
σχήμα, χαρακτήρα. Ομως και μέσα οι
εργασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά.
Εχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι χώροι του
αμφιθεάτρου, του φουαγιέ και της σπείρας,
ενώ στην επόμενη φάση του έργου θα
τοποθετηθούν τα δάπεδα, τα καθίσματα και
ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Η Υπουργός
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε σύσκεψη
σήμερα ζήτησε τη σύντμηση των διαδικασιών
της μουσειογραφικής μελέτης, της τελικής
επιλογής αναδόχου και της εφαρμογής της
μελέτης, καθώς και των διαδικασιών εκείνων
που αφορούν στους διαγωνισμούς για τη
μεταφορά και ασφάλιση των έργων τέχνης
από τις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης,
στο νέο κτήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης,
η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού και
του οργανογράμματος της Εθνικής Πινακοθήκης, για τα οποία θα αξιοποιηθεί η σχετική
τεχνογνωσία από το Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο της
Ακρόπολης.

ΕΒΕΠ

Πλεονάσματα

ΣτΕ

Το νέο ασφαλιστικό διορθώνει πολλές αδικίες
και φαίνεται πως η όποια επιβάρυνση στις
ασφαλιστικές εισφορές θα έχει τελικά για κάθε
ασφαλισμένο ένα δίκαιο και θετικό αποτέλεσμα αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά.

Μία κρίσιμη εβδομάδα στη «μάχη» της κυβέρνησης για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο ο
οποίος θα αυξήσει τα περιθώρια για περαιτέρω
φοροελαφρύνσεις το 2020 ξεκινά σήμερα στις
Βρυξέλλες.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Αλλαγές και στην κορυφή του Συμβουλίου Επικρατείας φέρνει η δήλωση αποχής της μέχρι
σήμερα προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου από την άσκηση
των καθηκόντων της, μετά την πρόταση του
Κυριάκου Μητσοτάκης να αναλάβει Πρόεδρος
της Δημοκρατίας.
σελ. 8
➞

Ερευνα:

Αλλοίωση ταυτότητας λόγω μεταναστών
βλέπει το 58% των Ελλήνων

"Ο

ι εκατοντάδες χιλιάδες
μετανάστες που ήρθαν
τη δεκαετία του ’90, χωρίς
καμία υποδομή ή πολιτική ένταξης,
κατάφεραν να ενταχθούν στην κοινωνία μας από μόνοι τους. Οι δεκάδες
χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
που έφτασαν τα τελευταία χρόνια δεν
έχουν την ίδια ζέση να ενταχθούν στην
κοινωνία μας, μολονότι η χώρα μας
έχει δεσμευτεί να τους κρατήσει,
καθώς για τους περισσότερους από
αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά ένας
ενδιάμεσος σταθμός".
Γιατί συμβαίνει αυτό; Πώς εντάχθηκαν στην κοινωνία μας οι μετανάστες
της δεκαετίας του '90, και γιατί δεν
θέλουν να ενταχθούν οι μετανάστες
και οι πρόσφυγες που έφτασαν εδώ
πρόσφατα;
Η διαΝΕΟσις ασχολείται με το θέμα
της μετανάστευσης σχεδόν από το
ξεκίνημα της λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα
σύνθετο ζήτημα που απασχολεί πολύ
τους Έλληνες πολίτες και το πολιτικό
μας σύστημα, χωρίς ωστόσο να είναι
ευρύτερα γνωστές όλες οι πτυχές του,
πολλά από τα πραγματικά στοιχεία
που το περιγράφουν, ή επιτυχημένες
πολιτικές διαχείρισης του από άλλες
χώρες. Στο πλαίσιο δημοσιεύει σήμερα δύο έρευνες που προσεγγίζουν το
πολύπλοκο αυτό ζήτημα από διαφορετικές οπτικές.
Η πρώτη έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το γερμανικό ίδρυμα Hanns
Seidel και την εταιρεία ερευνών Marc
τον Φεβρουάριο του 2019 σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων, και
στοχεύει στη χαρτογράφηση των πε-

ποιθήσεων των Ελλήνων για το θέμα.
Η δεύτερη έρευνα διεξήχθη το διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2019
από ομάδα ερευνητών υπό το συντονισμό της Επικ. Καθηγήτριας Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του
Λάιντεν Βασιλικής Τσαγκρώνη και
του Επικ. Καθηγητή Σπουδών Παγκοσμιοποίησης στο Πανεπιστήμιο
του Μπράιτον Βασίλη Λεοντίτση, σε
συνεργασία με την εταιρεία ερευνών
ΚΑΠΑ Research σε ένα δείγμα 800
νέων και παλαιότερων μεταναστών
που ζουν στη χώρα μας.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συνοδεύονται από μια εκτενή
ανάλυση στοιχείων από περίπου 50
επιστημονικές μελέτες. Οι ερευνητές
καταλήγουν σε μια σειρά από βασικά
συμπεράσματα για τη φύση και την
πραγματική εικόνα της μετανάστευσης στην Ελλάδα, αλλά και σε μια
σειρά από ρεαλιστικές προτάσεις πολιτικής για την καλύτερη διαχείριση

του φαινομένου από την ελληνική
κυβέρνηση.
-4,4% είναι το ποσοστό των μεταναστών (πολιτών χωρίς υπηκοότητα
χώρας της Ε.Ε.) που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
-580.000 περίπου είναι οι νόμιμοι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα
σήμερα, οι οποίοι ζουν κυρίως στα
αστικά κέντρα
-50.000 - 70.000 εκτιμάται ότι είναι ο
αριθμός των μεταναστών που ήρθαν
μετά το 2015 και έχουν μείνει εδώ (οι
αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούσαν ως
και τα τέλη 2018 έφταναν τις 67.000)
-35.000 περίπου (περισσότεροι από
τους μισούς) είναι οι γυναίκες και τα
παιδιά στο σύνολο των νέων προσφύγων
-27.000 είναι ο αριθμός των παιδιών
σύμφωνα με τη UNICEF, ενώ σύμφωνα με την καταγραφή της Ύπατης
Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες τον
Σεπτέμβριο 2019, ο ακριβής αριθμός

των αυνόδευτων παιδιών ήταν 4.616
Ποια είναι η στάση των Ελλήνων
απέναντι στους πρόσφυγες και στους
μετανάστες;
-Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύουν
ότι ο αντίκτυπος της ύπαρξης μεταναστών στην ελληνική οικονομία είναι
αρνητικός.
-Το 58% θεωρούν ότι η παρουσία
μεταναστών στην Ελλάδα “αποτελεί
κίνδυνο αλλοίωσης της εθνικής μας
ταυτότητας”.
-Το 79% πιστεύουν ότι η παρουσία
των μεταναστών δεν συμβάλλει στην
επίλυση του δημογραφικού.
-Το 53% πιστεύουν ότι η παρουσία
τους αυξάνει την εγκληματικότητα.
-Το 54% πιστεύουν ότι στο μέλλον θα
έρχονται περισσότεροι πρόσφυγες και
μετανάστες.
* Τα στοιχεία προκύπτουν από την
έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία
με το γερμανικό ίδρυμα Hanns Seidel
(Φεβρουάριος 2019)
Τι πιστεύουν οι ίδιοι οι μετανάστες
(παλαιοί και νέοι) για τη ζωή τους στη
χώρα μας;
• Οι νέοι μετανάστες του δείγματος
(Αφγανοί και Σύροι, που ζουν στην
Ελλάδα ως και 1,5 χρόνο) έχουν σε
μεγαλύτερο ποσοστό παιδιά (63,5%)
από τους παλαιότερους (42%), γεγονός
που αμφισβητεί τη βασική απεικόνιση
των προσφύγων της κρίσης του 2015
ως «νέων, ανύπανδρων ανδρών».
• Η θρησκεία φαίνεται ότι δεν παίζει
μεγάλο ρόλο στη ζωή τους: η μεγάλη πλειοψηφία (77%) -ανεξαρτήτως
θρησκεύματος- δήλωσαν ότι δεν λαμβάνουν ποτέ μέρος σε θρησκευτικές
τελετές, ή συμμετέχουν σπάνια.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα:
Τα κίνητρα που δίνει το
υπ. Περιβάλλοντος για
την απόκτησή τους

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με μείωση φόρων και τελών, ή
επιδότηση της τιμής αγοράς μελετά το
υπουργείο Περιβάλλοντος.
Καθώς και πρόσθετα κίνητρα για την
διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων, όπως δωρεάν στάθμευση
σε ελεγχόμενους χώρους, μελετά το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά την χθεσινή
ομιλία της στο συνέδριο Electromobility
2020. Παράλληλα σημείωσε ότι είναι
πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης η δημιουργία δικτύου
σημείων φόρτισης τόσο μέσα στις πόλεις, όπως έγινε πρόσφατα στο γκαράζ
της Βουλής, όσο και στους ελληνικούς
αυτοκινητόδρομους. Στο πλαίσιο αυτό,
εξετάζεται αν απαιτείται η επιδότηση
των υποδομών φόρτισης και τι μορφή
θα μπορούσε να λάβει για τους διάφορους τύπους φόρτισης.
«Σύντομα θα εξειδικεύσουμε τους
κανόνες λειτουργίας που διέπουν την
αγορά και την υπηρεσία επαναφόρτισης
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μας
ενδιαφέρει να χορηγήσουμε κίνητρα
σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως
επαγγελματικής χρήσεως οχήματα,
logistics, ταξί, ηλεκτρικά μοτοποδήλατα
(scooters) όπως αυτά που παρουσίασε
πρόσφατα του υπουργείο περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να ετοιμάσουμε
ένα νομοσχέδιο - μόλις ολοκληρώσουμε
την επεξεργασία και την κοστολόγηση
των πιθανών κινήτρων και μέτρων,
μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2020 - με ένα
πακέτο ποικίλων μέτρων», ανέφερε η
κυρία Σδούκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανέφερε, στην ελληνική αγορά, τα
ηλεκτροκίνητα οχήματα κατέλαβαν πέρυσι μερίδιο μικρότερο του 1% επί των
συνολικών πωλήσεων οχημάτων, ενώ σε
άλλες χώρες της ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε 4-5%, σε ορισμένες περιπτώσεις (Ολλανδία) ξεπέρασαν
το 10% ενώ στη Νορβηγία προσεγγίζουν
το 50%. Σημειώνεται ότι το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
προβλέπει πως το 2030 ένα στα τρία
οχήματα που θα πωλούνται πρέπει να είναι ηλεκτρικό. Η γενική γραμματέας του
ΥΠΕΝ επεσήμανε τέλος ότι σύμφωνα
με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δείχνουν η Αθήνα -μαζί με το Μιλάνοέχουν την πρωτιά στο ποσοστό ρύπων
που προέρχεται από τις μεταφορές και
τα οχήματα (75%), κάτι που συνδέεται
με το ότι ο στόλος οχημάτων της χώρας
είναι από τους πιο γερασμένους σε
επίπεδο ΕΕ.
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ΕΒΕΠ: Το νέο ασφαλιστικό
διορθώνει πολλές αδικίες

Τ

ο νέο ασφαλιστικό διορθώνει πολλές αδικίες και φαίνεται πως η όποια επιβάρυνση
στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχει τελικά για κάθε ασφαλισμένο ένα δίκαιο και
θετικό αποτέλεσμα αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
και σύμφωνα με τον πρόεδρό του Βασίλη Κορκίδη, «πρέπει να το στηρίξουμε».
Ο σχεδιασμός του νέου
ασφαλιστικού συστήματος είναι πολύ προσεκτι κός, φαίνεται
δικαιότερος, αλλά και
ταυτόχ ρονα αρκετά
παρεμβατικός τονίζει
ο κ. Κορκίδης. «Ορθώς
υιοθετείται ένα νέο
«καλάθι», ώστε, με την
εφαρμογή του, η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζομένων και των
συνταξιούχων να είναι
επιτέλους ωφελημένοι».
Οι τελικές κατ' άρθρο
διατάξεις του νέου
ασφαλιστικού νομοσχεδίου αναμένονται εντός
της εβδομάδος στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας
διαβούλευσης, στην οποία θα παρέμβει το ΕΒΕΠ στα
βασικά σημεία.
Υπάρχουν, βεβαίως, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, ακόμη κάποιες εκκρεμότητες, αφού το ενδεχόμενο απαλλαγής των
διπλοαπασχολούμενων από τη διπλή ασφάλιση μπορεί να
μην ισχύσει για όλους. Ενώ οι μισθωτοί με «μπλοκάκια»
φαίνεται να εξασφαλίζουν την απαλλαγή, δεν ισχύει το ίδιο
όμως για μισθωτούς που έχουν στο όνομά τους επιχειρήσεις.
Επίσης, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στην ασφάλιση των
εταίρων των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. Για

E-mail: iho@otenet.gr

τους εταίρους των ΙΚΕ
ή τους μισθωτούς, οι
οποίοι είναι ταυτόχρονα
και εταίροι προσωπικών
ή άλλων επιχειρήσεων,
το υπουργείο Εργασίας
θέλει ένα απλό σύστημα υπολογισμού των
εισφορών χωρίς εξαιρέσεις και υποπεριπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα
να διασφαλίζει ότι δεν
θα ανοίξει παράθυρα
εισφοροδιαφυγής.
Ο κ. Κορκίδης, επισημαίνει, πως είναι προς
όφελος όλων να στηρίξουμε το νέο ασφαλιστικό, αφού διορθώνει
πολλές αδικίες και εννοείται ότι, όσο υψηλότερες θα είναι
οι ασφαλιστικές εισφορές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η
σύνταξη που θα προκύπτει στο τέλος του εργασιακού βίου.
Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή
αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου. Παρά ταύτα, οι περισσότερες διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ, όπως οι
αυξήσεις στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, που
θα ισχύσουν από τη 1/10/19, ενώ ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα εφαρμοστεί από
την 1/1/2020, ώστε να μην μπλεχτούν δύο διαφορετικά
συστήματα μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.

Στην Αθήνα
την ερχόμενη εβδομάδα
οι επικεφαλής
των θεσμών

Με την άφιξη την τρέχουσα εβδομάδα των
επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων των
θεσμών στην Αθήνα και τις τριήμερες επαφές
με τα κυβερνητικά στελέχη στο πλαίσιο της
5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, ανοίγει
ουσιαστικά η αυλαία για τις κινήσεις σχετικά
με την αξιοποίηση των κερδών από ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) σε ώριμες
επενδύσεις και τη μείωση των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσματα.
Ειδικότερα, έως τον Ιούλιο θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί δύο μεταμνημονιακές αξιολογήσεις (5η και 6η), να ληφθούν οι αποφάσεις
για τα ANFAs και SMPs και να τεθεί επισήμως στους Ευρωπαίους εταίρους το αίτημα
για μείωση των στόχων των πρωτογενών
πλεονασμάτων από το 2021. Η κυβέρνηση
προσδοκά ότι θα έχει ως συμμάχους τόσο
τον ρυθμό ανάπτυξης, όσο και τις αναβαθμίσεις της οικονομίας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης.
Το οικονομικό επιτελείο πιστεύει ότι θα
υπάρξει μια θετική έκθεση για την 5η ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία και για
την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών (θα
δημοσιοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου και θα
συζητηθεί στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου). Σε αυτήν τη συνεδρίαση των υπουργών
Οικονομικών της ευρωζώνης, παράλληλα, η
Ελλάδα ευελπιστεί ότι μπορεί να υπάρξουν
κινήσεις για την αξιοποίηση των ANFAs και
SMPs στο πλαίσιο της τόνωσης της ανάπτυξης (η αλλαγή χρήσης των κερδών από τα
ελληνικά ομόλογα μελετάται ήδη διεξοδικά
από την Κομισιόν και τον ESM με τεχνική
άσκηση). Αν και, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, προβάλει και το ενδεχόμενο οι
τελικές αποφάσεις να μετατεθούν για την
επόμενη εκταμίευση ANFAs και SMPs στο
τέλος του α' εξαμήνου.

Βερολίνο: Οι αποφάσεις
της διάσκεψης για τη Λιβύη-Μέρκελ

ΤΑΙΠΕΔ: Διαγωνισμός
για παραθαλάσσιο ακίνητο στο Αντίρριο

Διπλωματική και όχι στρατιωτική θα είναι η λύση στη Λιβύη, σύμφωνα με τη
Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, η οποία στη συνέντευξη Τύπου στο
Βερολίνο μετά την τετράωρη Διάσκεψη για την επίλυση της κρίσης δήλωσε ότι
όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην αυστηρότερη εφαρμογή του εμπάργκο
όπλων, προσθέτοντας ότι στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε ακόμη ότι δεν μπορεί
να υπάρξει στρατιωτική λύση και ότι κάτι τέτοιο απλώς θα επιδείνωνε την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων αποφασίστηκε να συγκροτηθούν αρχές Φεβρουαρίου αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα
κληθούν να συμμετάσχουν και κράτη τα οποία δεν συμμετείχαν στη διάσκεψη.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να συνεχιστεί ο διάλογος για την επίλυση της κρίσης.
«Αποφασίστηκε εκεχειρία, ώστε να υπάρξει παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων»
ανακοίνωσε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να σταματήσουν να στηρίζουν τους
εμπολέμους στον εμφύλιο. Ο γ.γ. του ΟΗΕ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για το
Λιβυκό ζήτημα θα συνεχιστούν στη Γενεύη.

Διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει το ΤΑΙΠΕΔ, για την αξιοποίηση
του ακινήτου συνολικής έκτασης 165.460,40 τ.μ., στον πρώην εργοταξιακό χώρο
του έργου ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.
Πρόκειται για παραθαλάσσιο ακίνητο ανατολικά του οικισμού του Αντιρρίου
πλησίον της απόληξης της καλωδιωτής γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Γέφυρα
Χαρίλαος Τρικούπης). Το ακίνητο αποτελείται από τέσσερα επιμέρους τμήματα
και χρησίμευσε στο παρελθόν ως εργοταξιακός χώρος κατασκευής της γέφυρας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση με Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές
τους έως τις 27 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της Πρόσκλησης.
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ και η Cerved Property Services ΑΕ λειτουργούν για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι
και η Μαχάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ως Νομικός Σύμβουλος.
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Ποια καζίνο κινδυνεύουν
με «λουκέτο» για οφειλές
Εκτός από τον διαγωνισμό για την άδεια
καζίνου στο Ελληνικό, οι εξελίξεις στον οποίο
μεταδίδονται σχεδόν σε ζωντανή σύνδεση, τις
επόμενες εβδομάδες αναμένονται εξελίξεις και
σε πολλά από τα υπόλοιπα μέτωπα της αγοράς
καζίνου.
Στις 7 Φεβρουαρίου συζητούνται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
οι προσφυγές που έχουν καταθέσει ιδιώτες,
τοπικοί φορείς (π.χ. δήμος Χαλανδρίου) και
το Καζίνο Λουτρακίου κατά της απόφασης
προέγκρισης, από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για
τη μετεγκατάσταση του Καζίνου Πάρνηθας στο
Μαρούσι.
Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκπνέει η
σιωπηρή παράταση που έχει δώσει η Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στους
ιδιοκτήτες των καζίνων που έχουν οφειλές προς
δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κ.α., ώστε να τις
ρυθμίσουν. Διαφορετικά, όπως έχει ενημερώσει, θα προχωρήσει στο κλείσιμο των καζίνων,
όπως ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 161
του νόμου 4635/2019, προβλέπεται η προσωρινή
ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός καζίνου,
όσο υπάρχουν ανεξόφλητες ασφαλιστικές
οφειλές για περισσότερο από δύο μήνες. Η
προσωρινή ανάκληση της άδειας έχει διάρκεια
δύο μηνών και τυχόν υποτροπή της επιχείρησης
στην ίδια παραβίαση, δίνει τη δυνατότητα οριστικής ανάκλησης της άδειας του καζίνου.
Στο στόχαστρο της ΕΕΕΠ βρίσκονται μεταξύ
άλλων και τα τρία καζίνα (Θράκης, Αχαΐας και
Κέρκυρας) που ελέγχουν επιχειρήσεις οι οποίες
συνδέονται με τον επιχειρηματία Κ. Πηλαδάκη
και έχουν εδώ και χρόνια οφειλές προς δημόσιο
κ.α., που σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις αγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται, επίσης, και
το Καζίνο Λουτρακίου το οποίο, αν και ρύθμισε
προηγούμενες οφειλές, έχει ήδη συσσωρεύσει
νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ,
που βρίσκονται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Οι προειδοποιήσεις της ΕΕΕΠ αναμένεται να
επιταχύνουν και τις εξελίξεις με τη διαδικασία
πώλησης του Καζίνου Λουτρακίου, η οποία
επίσης σέρνεται επί μήνες. Η συμφωνία μεταβίβασης στους Ιρλανδούς δισεκατομμυριούχους
Luke και Brian Comer εκκρεμεί, αν και ο Luke
Comer ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην
Ελλάδα. Ο όμιλος των Ιρλανδών επιχειρηματιών
αγόρασε δύο δάνεια της Club Hotel Loutraki,
αξίας περί τα 60 εκατ. ευρώ, αλλά για να
αποκτήσει τον έλεγχο του Καζίνου Λουτρακίου
πρέπει να συμφωνήσει και με τους Ισραηλινούς
μεγαλομετόχους.
Ειδικά για τη μετεγκατάσταση του Καζίνου
Πάρνηθας, που σύμφωνα με τους μετόχους της
εταιρείας θα συνοδευτεί από επένδυση περί τα
200 εκατ. ευρώ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) βρίσκεται ήδη
σε διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Προ ημερών υπήρξε και παρέμβαση
της Περιφέρειας Αττικής, η οποία, με έκτακτη
συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου
ενόψει της συζήτησης στο ΣτΕ, τάχθηκε κατά
της μετεγκατάστασης.
Η πλευρά των επενδυτών υποστηρίζει πως στην
ιδιωτική αδόμητη έκταση των 55 στρεμμάτων
που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το εμπορικό κέντρο Golden Hall (στη διασταύρωση
της Σπύρου Λούη με τη Λεωφ. Κηφισίας στο
Μαρούσι), μπορεί να γίνει άλλο ένα εμπορικό
κέντρο ή άλλο ένα συγκρότημα κτιρίων με
γραφεία. Τέτοιες κατασκευές επιτρέπονται από
την «Πολεοδομικό Κέντρο».

Ανοίγει η αυλαία
για τα πλεονάσματα

Μ

ία κρίσιμη εβδομάδα στη «μάχη» της κυβέρνησης για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο ο οποίος θα αυξήσει τα περιθώρια για περαιτέρω φοροελαφρύνσεις το
2020 ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Στις συναντήσεις που θα έχει ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ και
τον Ευρωπαίο Επίτροπο Πάολο Τζεντιλόνι στο περιθώριο του Eurogroup, αναμένεται να
τεθούν επί τάπητος τα ελληνικά αιτήματα για χαμηλότερα πλεονάσματα και αλλαγή της
χρήσης των κερδών των ομολόγων (SMP’s & ANFA’s) για επενδύσεις.
Την Τετάρτη η διαπραγμάτευση
μεταφέρεται επί ελληνικού εδάφους καθώς οι επικεφαλής των
τεχνικών κλιμακίων των θεσμών
θα βρίσκονται στην Αθήνα στο
πλαίσιο της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Στις επαφές που θα έχουν με τους
αρμόδιους υπουργούς, οι οποίες θα διαρκέσουν τρεις ημέρες
(22-24 Ιανουαρίου), αναμένεται
να τεθούν η αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου προς ιδιώτες, η πορεία των αποκρατικοποιήσεων,
οι συντάξεις, η αγορά εργασίας,
ο τομέας της υγείας και η ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού στο Δημόσιο
Ξεχωριστό κεφάλαιο, ιδιαίτερης σημασίας, αποτελούν
τα τραπεζικά ζητήματα όπως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για ένα νέο ενιαίο πλαίσιο διευθέτησης του
συνόλου των οφειλών των ιδιωτών μέσω μιας ενιαίας
πλατφόρμας και μέριμνας για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων από την
1η Μαΐου. Η αξιοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» για
τη μείωση των «κόκκινων» δανείων και η επιτάχυνση
των πλειστηριασμών αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό
θέμα το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων και
με τις διοικήσεις των τραπεζών
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για νέες φοροελαφρύνσεις εντός του έτους, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού και την ύπαρξη δημοσιονομικού
χώρου, θα περιλαμβάνεται στις συζητήσεις που θα γίνουν εντός της εβδομάδας. Ωστόσο το τοπίο εκτιμάται
ότι θα ξεκαθαρίσει στα τέλη της Άνοιξης οπότε και θα
υπάρξουν πιο αξιόπιστα στοιχεία για το πώς κινούνται
τα έσοδα και οι δαπάνες του Δημοσίου.
Η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά τουλάχιστον 8% μεσοσταθμικά φέτος. Επιπλέον, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό Alpha, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
για περαιτέρω μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20% από 24%. Όμως όλα εξαρτώνται από το
δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρξει. Παράλληλα, δεν
απέκλεισε μια ταχύτερη αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών (ήδη έχει αποφασιστεί η μείωσή τους
κατά 0,9% από την 1η Ιουλίου).
«Θα ζυγίσουμε αυτήν τη στιγμή εάν χρειάζεται η πρόσθετη μείωση φόρου στις επιχειρήσεις από το 24% στο
20% και, αν κρίνουμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν
τον δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε ακόμα πιο
επιθετικά τη φορολόγηση στην εργασία, ενδεχομένως
να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, προανήγγειλε μείωση της
εισφοράς αλληλεγγύης φέτος και κατάργηση της το 2021.
«Σύμμαχος» της κυβέρνησης για τη μείωση φόρων,

εισφορών αλλά και αύξηση δαπανών αποτελεί η δυνατότητα «μεταφοράς» των υπερπλεονασμάτων στην επόμενη χρονιά. Ήδη
η ελληνική κυβέρνηση ξεκινά να
θέτει το ζήτημα. Όπως δήλωσε
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την
προηγούμενη εβδομάδα, παρά
τις φοροελαφρύνσεις και τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος,
υπήρξε υπερπλεόνασμα το 2019. .
Το αν αυτό θα καταστεί εφικτό
ενδεχομένως να φανεί στην έκθεση των θεσμών (της 5ης αξιολόγησης) η οποία προς το παρόν
αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στις 26/2 (με επικύρωση
στο Eurogroup του Μαρτίου).
Αμέσως μετά, ξεκινά η «μάχη» για την αλλαγή χρήσης
των κερδών ομολόγων προς συγκεκριμένες επενδύσεις.
Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη του γενικού γραμματέα του ESM Νικολά Τζιαμαριόλη η απόφαση αυτή
τοποθετείται το καλοκαίρι. Όπως τόνισε η Ελλάδα "υποχρηματοδοτεί τις επενδύσεις και, κατά συνέπεια, "πρέπει
να δούμε αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον χρήματα".
Όσον αφορά το στόχο για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, το ελληνικό αίτημα αναμένεται να καταγραφεί
τον Απρίλιο - Μάιο στον νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ο ρυθμός ανάπτυξης
αλλά και οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης θα αποτελέσουν ένα
πολύτιμο σύμμαχο της κυβέρνησης στην προσπάθεια
αυτή. Η αρχή αναμένεται να γίνει την Παρασκευή με
ανακοινώσεις από τον οίκο αξιολόγησης Fitch.
Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup. Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας θα έχει την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των εταίρων στις κατ’ ιδίαν
συναντήσεις που θα έχει με τον Ευρωπαίο Επίτροπο
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πάολο
Τσεντιλόνι και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ. Κατά την
παραμονή του στις Βρυξέλλες ο Χρήστος Σταϊκούρας
θα συναντηθεί και με τον υπουργό Οικονομικών της
Κύπρου Κωνσταντίνο Πετρίδη.
Μία ακόμα ευκαιρία για διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο θα έχει η κυβέρνηση στις 29 Ιανουαρίου, στο Παρίσι.
Στο επίκεντρο η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ
Μακρόν. Ωστόσο η διοργάνωση του επενδυτικού φόρουμ
που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο την
ίδια μέρα στο Παρίσι, παρουσία υπουργών αποτελεί μια
εξαιρετική ευκαιρία για να παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων μηνών όπως επίσης και να γίνει
μια "χαρτογράφηση" των ευκαιριών και προοπτικών
επενδύσεων στην Ελλάδα σε σημαντικούς τομείς όπως
η ενέργεια, οι υποδομές, οι νέες τεχνολογίες.
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Όλα τα οφέλη της
άσκησης σε ένα χάπι
Οι επιστήμονες έχουν βάλει
στο μικροσκόπιο τη σιστρίνη
(Sestrin), μία ορμόνη που σχετίζεται με την άσκηση και κρατάει
τους μύες σε καλή κατάσταση.
Μία νεότευκτη έρευνα αφήνει
περιθώρια για τη λήψη ενός χαπιού που θα κάνει περίπου τόσο
δουλειά όσο και η άσκηση. Όλα
αυτά στο μέλλον φυσικά, αν κι
εφόσον… Τα οφέλη της άσκησης είναι γνωστά, αλλά τι γίνεται
όταν δεν είστε σε θέση να κάνετε
προπόνηση και να ακολουθήσετε
ένα πρόγραμμα, λ.χ., λόγω ενός
τραυματισμού; Ευτυχώς για εσάς,
οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει
μια πρωτεΐνη που νομίζουν ότι
θα βοηθήσει μια μέρα στην πρόληψη της μυϊκής αποδυνάμωσης
στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους που είναι κατάκοιτοι. Η
πρωτεΐνη σιστρίνη συσσωρεύεται
φυσικά στους μυς μετά την άσκηση. Οι ερευνητές αποφάσισαν να
μάθουν περισσότερα για τη σχέση
της με την άσκηση, με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε μύγες και
ποντίκια. Συγκεκριμένα, δημιούργησαν έναν τύπο διαδρόμου,
όπου εκπαίδευσαν τις μύγες για
τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια
συνέκριναν τη λειτουργία και
την ικανότητα άσκησης κανονικών μυγών με μύγες που απλώς
εκτρέφονταν και δεν ασκούνταν
για να μην έχουν τη δυνατότητα
να παράγουν σιστρίνη. «Οι μύγες
μπορούν συνήθως να περπατούν
περίπου τέσσερις με έξι ώρες την
ημέρα και σε αυτό το σημείο οι
ικανότητες των φυσιολογικών μυγών βελτιώθηκαν. Οι μύγες χωρίς
σιστρίνη δεν βελτιώθηκαν με την
άσκηση», επισημαίνει ο συντάκτης της μελέτης Jun Hee Lee,
καθηγητής στο τμήμα μοριακής
και ολοκληρωμένης φυσιολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν.
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Τέλος οι τίτλοι
Επιστρέφουν χρήματα
Χάρι και Μέγκαν!
Η συμφωνία για το Megxit είναι
γεγονός καθώς Μέγκαν Μαρκλ και
πρίγκιπας Χάρι παραιτήθηκαν οριστικά από τα βασιλικά τους καθήκοντα.
Ειδκότερα με ανακοινώσεις που έβγαλαν τόσο η Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά
και το Μπάκιγχαμ «τελείωσαν» τον
Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ
από τα βασιλικά τους αξιώματα.
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας
Χάρι χάνουν τους βασιλικούς τους τίτλους και θα επιστρέψουν τα 2,4 εκατ.
λίρες των Βρετανών φορολογούμενων
που σπατάλησαν για την ανακαίνιση
του σπιτιού τους στο κάστρο του
Γουίνδσορ, ανακοίνωσε το παλάτι
του Μπάκιγχαμ πριν από λίγο, καθώς
έκλεισε το deal του Megxit.
Η Βασίλισσα στην ανακοίνωσή της
τονίζει ανάμεσα στα άλλα ότι ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και ο
Άρτι θα είναι πάντα αγαπημένα μέλη
της οικογένειας.
« Έπειτα από αρκετούς μήνες σκέψεων
και περαιτέρω πρόσφατες συζητήσεις,
είμαι ικανοποιημένη που μαζί βρήκαμε έναν εποικοδομητικό και υποστηρικτικό τρόπο για να προχωρήσει ο
εγγονός μου και η οικογένειά του. Ο
Χάρι, η Μέγκαν και ο Άρτι θα είναι
πάντα πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειάς μου Αναγνωρίζω τις προκλήσεις που έχουν βιώσει ως συνέπεια
της έντονης προσοχής τα τελευταία
δύο χρόνια και υποστηρίζω την
επιθυμία τους για μια πιο ανεξάρτητη
ζωή. Θέλω να τους ευχαριστήσω για
την αφοσιωμένη δουλειά του σε αυτή
τη χώρα, την Κοινοπολιτεία και αλλού
και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το
πώς η Μέγκαν έγινε τόσο γρήγορα
ένα με την οικογένεια. Ελπίδα όλης
της οικογένειάς μου είναι η ελπίδα
ότι η σημερινή ανακοίνωση θα τους
επιτρέψει να αρχίσουν να χτίζουν μια
ευτυχισμένη και ήρεμη νέα ζωή».
Στην ανακοίνωση του το Μπάκιγχαμ
αναφέρει ότι σύμφωνα με τη νέα συμφωνία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν
Μαρκλ απαιτείται να παραιτηθούν
από τα βασιλικά τους καθήκοντα και
δεν θα λαμβάνουν πλέον χρήματα
από τα δημόσια κονδύλια για βασιλικά καθήκοντα. «Αυτό τονέο μοντέλο
θα τεθεί σε ισχύ από την Ανοιξη του
2020».
Αναφέρει ακόμη πως αντιλαμβάνεται
ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιαπς
Χάρι πρέπει να αποχωρήσουν από τα
βασιλικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων στρατιωτικών
υποχρεώσεων. «Δεν θα λαμβάνουν
πλέον δημόσια κονδύλια για βασιλικά
καθήκοντα». «Με την ευλογία της βασίλισσας, οι Sussexes θα συνεχίσουν
να κάνουν τις ιδιωτικές τους υποχρεώσεις. Καθώς δεν μπορούν πλέον να
εκπροσωπούν τυπικά τη Βασίλισσα,
οι Sussexes έχουν καταστήσει σαφές
ότι με όλα όσα κάνουν θα συνεχίσουν
να υποστηρίζουν τις αξίες της Αυτού
Μεγαλειότητας. Οι Sussexes δεν θα
χρησιμοποιήσουν τους τίτλους HRH
τους, επειδή δεν εργάζονται πλέον ως
μέλη της Βασιλικής Οικογένειας».

ΥΠΕΞ για Ερντογάν:

Οξύμωρο να δίνει μαθήματα
νομιμότητας ο κατεξοχήν
παραβάτης

Ε

ίναι τουλάχιστον οξύμωρο να επιχειρεί μαθήματα διεθνούς νομιμότητας ο κατεξοχήν
παραβάτης αυτής στην περιοχή μας, διαμηνύει σε αυστηρό τόνο το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές της τουρκικής ηγεσίας για την Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει
πως για την Ελλάδα σταθερή
μέριμνα δεν είναι η άσκηση
πολιτικής μέσω ανεδαφικών
και προκλητικών δηλώσεων,
αλλά η εφαρμογή των βημάτων εκείνων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή.
"Η Ελλάδα έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα επειδή δεν προσκλήθηκε στη Γερμανία (για τη
Διάσκεψη του Βερολίνου). Η
συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης έχει τρελάνει την Ελλάδα" δήλωσε την
Κυριακή ο πρόεδρος Ερντογάν, λίγο πριν την αναχώρησή
του για τη γερμανική πρωτεύουσα.
"Η Ελλάδα μπήκε σε μια λογική ρεβανσισμού, τι να κάνουμε με ποιον να συμφωνήσουμε για να γυρίσουμε το παιχνίδι.
Όμως ο Χαφτάρ δεν έχει καμία αξία. Ο Σάρατζ όμως είναι
ένας ηγέτης αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ" υποστήριξε
ο Tούρκος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Σκάι.
"Βρήκαν μια φόρμουλα. Κάλεσαν τον Χάφταρ στην Ελλάδα... Ο ίδιος πήγε εκεί, πόζαραν και έκαναν συναντήσεις
αφού δεν είχαν προσκληθεί, με την προσπάθεια να δουν
που θα οδηγήσει αυτό. Θα δούμε τι θα κάνει ο Χαφτάρ
στη Γερμανία. Αλλά ο Μητσοτάκης το παιχνίδι το παίζει
λάθος, δεν κάνει ορθά βήματα. Δεν ξεκίνησε καλά σε αυτή
την διαδικασία. Και στις σχέσεις με την Τουρκία δεν κάνει
καλά βήματα. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μιλήσαμε μαζί του
1,5 ώρα του εξηγήσαμε πράγματα, όμως φαίνεται πως τα
βήματα που γίνονται δεν είναι σωστά".
"Οι συνομιλίες σχετικά με τη Λιβύη στο Βερολίνο είναι
ένα 'σημαντικό βήμα' για την παγίωση μιας κατάπαυσης
του πυρός" δήλωσε.
Ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι εχθροπραξίες από την πλευρά
(Χαλίφα Χάφταρ) και οι υποστηρικτές τους "παραβιάζουν
δημοσίως την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών έχουν αγνοηθεί για μεγάλο χρονικό

διάστημα".
«Η Τουρκία θα παραμείνει
στη Λιβύη, μέχρι να εδραιωθούν τα δικαιώματα της
στην ανατολική Μεσόγειο
και μέχρι να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια της νόμιμης κυβένησης του λαού της Λιβύης με
τον οποίο έχουμε σχέσεις 500
ετών», τόνισε σε ομιλία του ο
Τούρκος πρόεδρος.
Νωρίτερα, με άρθρο του στο
Politico, ο Ταγίπ Ερντογάν
κατηγόρησε τους Ευρωπαίους
για έλλειψη ευαισθησίας στο
λιβυκό ζήτημα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν
ότι «βρίσκεται δίπλα στους πραξικοπηματίες του Χαφτάρ».
Προειδοποίησε μάλιστα την ΕΕ πως «η βία και η αστάθεια
(στη Λιβύη) θα τροφοδοτήσουν την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρώπη».
Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος
εξαπέλυσε νέα δριμεία επίθεση κατά του επικεφαλής του
Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA) Χαλίφα Χαφτάρ, αυτή
τη φορά ωστόσο χωρίς να τον κατονομάζει.
Παράλληλα, απείλησε την Ευρώπη πως αν δεν στηρίξει τον
πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης
της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σάρατζ, τότε θα έχει σημαντικά
προβλήματα, δείχνοντας μεταναστευτικό και τρομοκρατία.
Ο Ερντογάν υπενθύμισε πως ο δρόμος για την ειρήνη στη
Λιβύη περνάει μέσα από την Τουρκία. Μάλιστα, όπως
έκανε γνωστό, η χώρα του θα εκπαιδεύσει τις δυνάμεις
ασφαλείας τη Λιβύης για να τις βοηθήσει να πολεμήσουν
την τρομοκρατία και το εμπόριο ανθρώπων.
Επιπλέον, στρέφοντας τα βέλη του προς την Ευρώπη
προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει νέα προβλήματα
και απειλές «αν η καταρρεύσει η νόμιμη κυβέρνηση της
Λιβύης».
«Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο ISIS και η Αλ Κάιντα,
που χάνουν στρατιωτικά σε Συρία και Ιράκ, θα βρουν γόνιμο
έδαφος για να επιστρέψουν» πρόσθεσε.

Οι ευχαριστίες Χάφταρ προς Μητσοτάκη
μία ημέρα μετά τη διάσκεψη του Βερολίνου
Τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κυβέρνηση για την στήριξή τους εκφράζει ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός
(ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ με σειρά αναρτήσεών του μία ημέρα μετά από τη διάσκεψη του Βερολίνου
για τη Λιβύη.
«Αν και δυστυχώς δεν ήταν παρόντες, η εξαιρετική διπλωματική παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ήταν ευεργετική για τον λαό της Λιβύης» αναφέρεται σε ανάρτηση
του ΛΕΣ στο Twitter.
Σε άλλη ανάρτηση, που συνοδεύεται από φωτογραφίες - μεταξύ άλλων και του Πρωθυπουργού με τον Χαλίφα
Χάφταρ - αναφέρεται: « Ένας φίλος στην ανάγκη είναι πραγματικός φίλος».
Σε τρίτη ανάρτηση με στιγμιότυπα από τη συνάντηση Μητοστάκη – Χάφταρ, αλλά και την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου επισημαίνεται πως ενώ «ορισμένοι απομονώνονται» η διπλωματική επιρροή ορισμένων αυξάνεται
με νέες φιλίες που εγκαθιστούν στην περιοχή μία νέα εποχή ειρήνης και συνεργασίας».
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Αμετανόητη η Τουρκία:
Συνεχίζουμε με το
Γιαβούζ για γεωτρήσεις

Η Άγκυρα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει τέλος σ' αυτό που χαρακτήρισε
προκατάληψη της ΕΕ εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, η Τουρκία υπεραμύνθηκε της έναρξης ενός νέου γύρου
τουρκικών γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες
στα ανοικτά της Κύπρου.
«Η ΕΕ έχει παραμείνει σιωπηλή από το 2003
στον σφετερισμό των δικαιωμάτων της χώρας
μας και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική
Μεσόγειο», αναφέρεται σε γραπτή δήλωση
του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών Χαμί Ακσόι, απαντώντας στη
χθεσινή ανακοίνωση της ΕΕ.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να
βάλει τέλος σ' αυτές τις πολιτικές που υιοθετεί με το πρόσχημα των αλληλεγγύης, οι
οποίες απέχουν από την πραγματικότητα,
είναι προϊόντα προκατάληψης και φανερώνουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».
Ο Ακσόι αναφέρει ακόμη πως το πλοίο
γεωτρήσεων Γιαβούζ κατευθύνεται νότια
της Κύπρου σε μια περιοχή για την οποία το
τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο είχε δώσει το 2011 άδεια
εκμετάλλευσης σε μια τουρκική εταιρεία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε την
Τουρκία εναντίον οποιασδήποτε παράνομης
γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα εντός των υδάτων
της Κύπρου, πριν από τη σημερινή έναρξη
της διεθνούς διάσκεψης του Βερολίνου για
την ειρήνευση της Λιβύης.
« Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας οφείλουν να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες
υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και
σταθερότητα», υπενθύμισε ο εκπρόσωπος
του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σε ανακοίνωση που
δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Σάββατο.
«Η πρόθεση της Τουρκίας να ξεκινήσει νέες
δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης
στην ευρύτερη περιοχή κινείται δυστυχώς
προς την αντίθετη κατεύθυνση», ανέφερε
εκφράζοντας τη λύπη του γι' αυτό.
Η ΕΕ είναι σε θέση να αποφασίσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον «των προσώπων
ή των οντοτήτων που είναι υπεύθυνα για
μη εγκεκριμένες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην ανατολική
Μεσόγειο ή που εμπλέκονται σ' αυτές τις
δραστηριότητες».
Ένας κατάλογος ετοιμάζεται και μπορεί να
συζητηθεί στη διάρκεια της συνόδου των
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο, Δευτέρα, στις Βρυξέλλες.
Οι κυρώσεις θα αφορούν απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της ΕΕ και πάγωμα των
περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον θα απαγορευθεί ο δανεισμός κεφαλαίων σε πρόσωπα
και σε οντότητες που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο.
Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συμμετέχει στη διάσκεψη του Βερολίνου,
απέρριψε τα «τελεσίγραφα» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Υπενθύμισε πως η Τουρκία φιλοξενεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες, στην πλειονότητά τους Σύρους, και
πως θα μπορούσε να τους ανοίξει τις πύλες
προς την Ευρώπη.
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Μιχάλης Τσαμάζ:
«Tο σχέδιό μου
για τον μετασχηματισμό
του OTE»
Σε μερικούς μήνες, αρχές Nοέμβρη,
ο Mιχάλης Tσαμάζ συμπληρώνει μια
δεκαετία στο «τιμόνι» του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου της
χώρας, του OTE, με την ιδιότητα του
Προέδρου και CEO, γεγονός που
καθίστα το 2020 ως μια «σημαδιακή» χρονιά στην καριέρα του. Όχι,
όμως, μόνο για αυτό τον λόγο. Γιατί,
ήδη, ανακοίνωσε το σχέδιό του για
την «επόμενη μέρα» του ομίλου, η
εφαρμογή του οποίου δεν θα αργήσει
να ξεκινήσει...
Mε την «ψήφο εμπιστοσύνης» των
μετόχων, της αγοράς και των καταναλωτών εξασφαλισμένη, ο εκ των κορυφαίων μάνατζερ του εγχώριου και
διεθνούς επιχειρείν τραβά την δική
του «κόκκινη γραμμή», ξεκαθαρίζοντας πως «ο OTE δεν θα επιστρέψει
σε καθεστώς οργανισμού δημοσίου
με νοοτροπίες παρελθόντος».
O άνθρωπος στον οποίο οφείλεται
το σύγχρονο success story του «νο1»
παίκτη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς
εξήγησε με προσωπική του επιστολή
προς το σύνολο των εργαζομένων
του ομίλου πως «δεν υπάρχει κανένας
απολύτως κίνδυνος» γι’ αυτούς από
τις αλλαγές που προωθεί και περιέγραψε ποιο είναι το όραμα της εταιρίας για τα επόμενα δέκα χρόνια.
Yπό τη διοίκησή του, ο OTE εξυγίανε
τα οικονομικά του, δημιούργησε νέες
πηγές εσόδων, μετασχηματίστηκε σε
μια σύγχρονη εταιρία τεχνολογίας
με τον πελάτη στο επίκεντρο και
επενδύει δισεκατομμύρια! Όμως, δεν
σταματά εκεί... Eξηγώντας με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο ότι «είναι θέμα επιβίωσης και ανάπτυξης. Oι προκλήσεις
είναι παγκόσμιες και επιβάλλονται
από την εξέλιξη της τεχνολογίας»,
ο Mιχάλης Tσαμάζ αποκάλυψε ως
πρώτο «άξονα» του νέου του πλάνου
την κατάτμηση της μητρικής εταιρίας
σε 3, τουλάχιστον, νέες θυγατρικές,
όπως και την «στροφή» του OTE προς
την παροχή περισσότερων ψηφιακών
υπηρεσιών. Oι τεχνικοί πεδίου, η
ομάδα με την καλύτερη εκπαίδευση
και τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη
χώρα, όπως και τα καταστήματα του
ομίλου OTE θα λειτουργήσουν σε
100% αυτόνομες θυγατρικές.
Όλες οι ομάδες που παρέχουν
υπηρεσίες call centers, που είναι μοιρασμένες σε διαφορετικές εταιρίες
του ομίλου, θα συγκεντρωθούν στην
100% θυγατρική, COSMOTE evalue,
τη μεγαλύτερη εταιρία contact center
στη χώρα.
O CEO του OTE εξήγησε ότι «κατά
τη διάρκεια της κρίσης λάβαμε τολμηρές αποφάσεις και αλλάξαμε σχεδόν
τα πάντα στον Όμιλο. Δουλέψαμε 10
χρόνια, όλοι μαζί» και κάνοντας έναν
απολογισμό εν συντομία στάθηκε
σε 3 σημεία: τις επενδύσεις 4,7 δισ.
ευρώ μέσα στην κρίση, τη δραστική
μείωση του δανεισμού κατά 80% και
τον εξορθολογισμό του κόστους με
κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Όμιλος Νιτσιάκος:

H next day της αυτοκρατορίας

H

τραγική απώλεια του Θόδωρου Nιτσιάκου, που συγκλόνισε τον επιχειρηματικό
κόσμο, οδηγεί αναγκαστικά τον ομώνυμο όμιλο στην «επόμενη μέρα». O Nιτσιάκος
ήταν ένα πρότυπο αυτοδημιούργητου επιχειρηματία που ξεκίνησε την πορεία του
από μια μικρή πτηνοτροφική μονάδα και έχτισε σταδιακά μια «αυτοκρατορία».
Έναν όμιλο με πολύπλευρες δραστηριότητες που ξεκινούν
από την παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων, -όπου ανήκει
στους leaders της αγοράς-, τις ζωοτροφές, τα άλευρα και
φτάνουν μέχρι την ενέργεια και τα ξενοδοχεία. O ίδιος είχε,
κατά κάποιο τρόπο, προετοιμάσει την «επόμενη μέρα» καθώς σε όλες τις εταιρίες του πλαισιωνόταν εδώ και καιρό από
τα παιδιά του, Kωνσταντίνο, Mαριλένα και Aγγελική, που
αποτελούν τους φυσικούς και ουσιαστικούς διαδόχους του.
O «πυρήνας» του ομίλου είναι βέβαια η «Nιτσιάκος ABEE»,
ο μεγαλύτερος παραγωγός κρέατος κοτόπουλου στην
Eλλάδα, εκ των σημαντικότερων επιχειρήσεων εμπορίας
δημητριακών και σογιαλεύρου και μέσα στις 10 μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας με βάση το τζίρο.
Διαθέτει δέκα εργοστάσια και εγκα-ταστάσεις σε Iωάννινα, Άρτα, Θεσσαλονίκη και Nιγρίτα Σερρών. H εταιρία
είναι πλήρως καθετοποιημένη από την εκτροφή των πατρογονικών ορνίθων έως την τυποποίηση και τη διανο ή
των τελικών προϊόντων, ενώ εφαρμόζει υψηλά ποιοτικά
στάνταρντ σε όλα τα στάδια παραγωγής.
H Nιτσιάκος ABEE το 2018 είχε κύκλο εργασιών 347 εκ.
ευρώ και καθαρά κέρδη 3,3 εκ., ενώ το σύνολο του δανεισμού της φτάνει τα 60 εκ. ευρώ.
Tο προϊοντικό φάσμα της καλύπτει όλα τα είδη λευκών
κρεάτων (κοτόπουλο, γαλοπούλα, καθώς και κουνέλι), ενώ
τα τελευταία χρόνια έφερε στην Eλλάδα την παραγωγή
μαύρου κοτόπουλου.
«Σταθμό» στην πορεία του ομίλου ήταν η είσοδος στην
κατηγορία των αλλαντικών από κοτόπουλο μέσω της συνεργασίας της με τη Nίκας, που ενισχύεται με τη δημιουργία
νέων κωδικών. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι κύριες αγορές
της είναι τα Bαλκάνια, η Iταλία και η Kύπρος, έχοντας
ως επόμενο στόχο την Aγγλία. O όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο των αλεύρων με εργοστάσιο στην
Iωνία Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 7 τόνων ανά ώρα.
Στον κύκλο εταιριών της core δραστηριότητας ανήκουν
η AΓPOΠA με έδρα τα Iωάννινα που έχει αντικείμενο
την εκτροφή κουνελιών, γαλοπούλας και πατρογονικών

ορνίθων, καθώς και η Foodmaster με έδρα την Άρτα που
ειδικεύεται στην επεξεργασία κρέατος για την παραγωγή
προψημένων σκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων
για τη μαζική εστίαση (γύρος, σουβλάκια, μπιφτέκια κλπ).
Παράλληλα μέσω της Bιομηχανίας Zωοτροφών Nιτσιάκος έχει δημιουργήσει από το 2006, σύγχρονη μονάδα
παραγωγής ξηράς τροφής δυναμικότητας 5 τόνων ανά
ώρα, ενώ στην ενέργεια δραστηριοποιείται στον χώρο της
βιομάζας με έμφαση στην παραγωγή και εμπορία πέλετ.
Στο τιμόνι της Nιτσιάκος ABEE βρίσκεται τα τελευταία
χρόνια, θητεύοντας δίπλα στον πατέρα του, ο Kωνσταντίνος Nιτσιάκος. O γιος του ιδρυτή του ομίλου κατέχει
μέχρι τώρα τη θέση του αντιπροέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου, ενώ η αδελφή του Mαριλένα εκτός από μέλος του Δ.Σ. είναι υπεύθυνη για την εμπορική διεύθυνση
και το marketing. H άλλη αδελφή Aγγελική Nιτσιάκου,
εκτός από τις ξενοδοχειακές bu-siness της οικογένειας,
δραστηριοποιείται πλέον και στο παραγωγικό κομμάτι,
ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι και μέλος του
Δ.Σ. της Nιτσιάκος ABEE. O Θ. Nιτσιάκος ακολούθησε
σε όλη την πορεία του ένα επενδυτικό «δόγμα». Έτσι μόνο
για τη διετία 2018-19 το επενδυτικό πλάνο του έφτανε τα 50
εκ. ευρώ, έχοντας θέσει τις βάσεις και για τους επόμενους
στόχους του ομίλου. Πέραν της ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας, αυτοί περιλαμβάνουν και την είσοδο
στην αγορά μοσχαρίσιου κρέατος, με ιδιόκτητη φάρμα
και focus σε επιλεγμένες φυλές με premium ποιότητα.
Aκόμη σχεδιάζεται η δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής προψημένων προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρία μετά
την εξαγορά των παλιών εγκαταστάσεων της Kεράνης
στη Xαλκίδα, έκτασης 135 στρ., ετοιμάζει μεγάλο κέντρο
διανομής ζωοτροφών για τη N. Eλλάδα. Aπό το 1999 ο
Θόδωρος Nιτσιάκος έκανε ένα ακόμη επιχειρηματικό
βήμα, με την επέκτασή του στο hoteling. Mέσω της «Θ.
Nιτσιάκος Ξενοδοχειακές Eπιχειρήσεις» δημιούργησε τη
«ναυαρχίδα» του με το Hotel Du Lac Congress Center &
Spa δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα των Iωαννίνων.

H αλλαγή στη διαχείριση του Grand Resort:
Ανατίθεται στη μητρική «Ήλιος»
Tην ώρα που τα μέτωπα του ομίλου Mαντωνανάκη με τις τράπεζες και με την ETAΔ είναι «ορθάνοικτα», έγινε άλλη
μια κίνηση «εντός των τειχών» που έχει τη σημασία της.
Eπί της ουσίας η διαχείριση του μεγαλύτερου «ασημικού», δηλαδή του Grand Resort Lagonissi φεύγει από την
«Aττικός Ήλιος» και «μετατίθεται» στη μητρική « Ήλιος A.E.». H διοίκηση επικαλείται απόφαση της «έκτακτης,
αυτόκλητης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης» της «Aττικός Ήλιος» στις 15 Nοεμβρίου που έδωσε το «πράσινο
φως» για την ανάληψη της διαχείρισης του Grand Resort από την « Ήλιος», με μια σειρά από όρους.
H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 30 χρόνια, αρχής γενομένης από την 1η Iανουαρίου 2020 και με λήξη στις 31
Δεκεμβρίου 2049, ενώ προβλέπεται «αμοιβή» 3,5% επί των ετήσιων εσόδων και 8% επί του μεικτού λειτουργικού
κέρδους.
H διαχειρίστρια εταιρία (« Ήλιος») θα έχει τη διοίκηση και διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, θα εκπροσωπεί την «Aττικός Ήλιος» σε όλες τις συναλλαγές και θα είναι υπεύθυνη απέναντι στο νόμο, για τη διακίνηση
των τραπεζικών λογαριασμών, τη σύναψη συμβάσεων, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.
Mε δεδομένο ότι μιλάμε για τον ίδιο όμιλο και για κοινό διοικητικό συμβούλιο με κεντρικό πρόσωπο τον Π. Mαντωνανάκη, έχει ενδιαφέρον η πρόβλεψη ότι η « Ήλιος» δεν θα δεσμεύεται από εντολές και οδηγίες της «Aττικός
Ήλιος», ενώ δικαιούται να εκχωρεί μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή της.
Mέχρι και «ρήτρα διαιτησίας» υπάρχει στη σύμβαση διαχείρισης.
Όλα τούτα, που εκ πρώτης όψεως φαντάζουν μάλλον «παράξενα», έρχονται προφανώς να «δέσουν» με κάποιες
άλλες αποφάσεις. Γιατί, -όπως έχει αποκαλύψει η “Deal”-, προηγήθηκε η εκχώρηση απαιτήσεων της «Aττικός
Ήλιος» προς τη βασική μέτοχό της (κατέχει το 75,34%) « Ήλιος» όσον αφορά τις αξιώσεις από την ETAΔ που
συνολικά ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
O όμιλος Mαντωνανάκη βρίσκεται την ίδια στιγμή σε σκληρή διαμάχη με τις τράπεζες για το ομολογιακό των 300 εκ.
ευρώ, και μέχρι τώρα έχει καταφέρει να «αποκρούσει» δύο φορές την προσπάθεια εκπλειστηριασμού των μετοχών
της «Aττικός Ήλιος» και μέσω αυτής του Grand Resort. Nα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια...
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Jumbo: Πώς ο Bακάκης
κάνει ματ την Kυριακή
Mόλις δύο μήνες πριν, ο ισχυρός άντρας της
Jumbo, Aπόστολος Bακάκης, στη διάρκεια
της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, το
έλεγε ξεκάθαρα: «Aκρογωνιαίος λίθος της
πολιτικής μας για το παρόν και το μέλλον
είναι η Jumbo να παραμείνει μια μικρή, υπερεθνική εταιρία». Στις πρώτες δύο εβδομάδες
του έτους, επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω,
αλλά και τη φιλοσοφία του, ότι «η ανάπτυξη
έρχεται με δουλειά και όχι με κλειστά καταστήματα», θα άναβε φωτιές στην αγορά, με
την απόφασή του να να παραμένουν ανοιχτά
τα καταστήματα της Jumbo σε Πρέβεζα και
Kατερίνη, όλες τις Kυριακές. Στο σκάκι, η
κίνηση με την οποία ένας πύργος εγκλωβίζει
τον βασιλιά και ένα πιόνι, ετοιμαζόμενος για
ρουά, ονομάζεται κάρφωμα. Eδώ, πέρα από
τις αντιδράσεις για το άνοιγμα τις Kυριακές,
υπό καθαρά επιχειρηματικό πρίσμα, ο Aπόστολος Bακάκης, έκανε «κάρφωμα», μετακινώντας τα πιόνια του στην επιχειρηματική
σκακιέρα σε σημεία- κλειδιά.
Kαι, έτσι απλά, ετοιμάζεται για ματ, αφήνοντας μάλλον εγκλωβισμένους τους ανταγωνιστές του σε όλα τα επίπεδα. Aπό τη μία τους
μικρομεσαίους, που βλέπουν την πίεση στα
καταστήματά τους να μεγαλώνει και από την
άλλη, τους big players της αγοράς, οι οποίοι
καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις
και άμεσα: Θα ακολουθήσουν το «ρεύμα»
που άνοιξε ο Aπόστολος Bακάκης, ή θα διατηρήσουν το εξαήμερο λειτουργίας στις
δικές τους επιχειρήσεις; Kαι ποιος θα είναι
ο αντίκτυπος σε αυτές; Mε τις πληροφορίες
να αναφέρουν ότι ο Aπόστολος Bακάκης
ετοιμάζεται να «εγκαινιάσει» το κυριακάτικο
άνοιγμα καταστημάτων της Jumbo και σε
άλλες περιοχές της χώρας, η απάντηση στο
ερώτημα «γιατί», είναι μάλλον σαφής. Kαι,
πέρα από το «ανακάτεμα της τράπουλας»
στον ανταγωνισμό, έρχεται από τους αριθμούς
αυτούς καθεαυτούς: Mόλις τον περασμένο
Iούνιο, μελέτη του KEΠE για το θέμα, έδειξε
ότι η αύξηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικές κάρτες στις περιοχές εκείνες όπου τα
καταστήματα είναι ανοιχτά περισσότερες Kυριακές τον χρόνο ήταν οκταπλάσια σε σχέση
με την περίοδο πριν από τη μεταρρύθμιση.
Tην ίδια ώρα, στις περιοχές αυτές καταγράφεται σημαντική αύξηση του μεριδίου των
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό,
ένδειξη ότι η κυριακάτικη λειτουργία των
καταστημάτων προσελκύει αν μη τι άλλο
τους τουρίστες. Aυξημένοι τζίροι λοιπόν.
Aυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι πιο
μεγάλοι του κλάδου, αντιμετωπίζουν σήμερα
πιο θετικά το άνοιγμα των καταστημάτων
Kυριακές μεγάλης δυνητικής εμπορικότητας
παρότι όμως θεωρούν κάτι τέτοιο λιγότερο
σημαντικό για την ενίσχυση του τουρισμού
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών. Eπίσης εκτιμούν ότι η αύξηση της κατανάλωσης,όπως προκύπτει από τα στοιχεία
θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τζίρου τις
Kυριακές. Yπάρχει ωστόσο και η άλλη πλευρά. Φορείς της αγοράς, προερχόμενοι κυρίως
από τους μικρομεσαίους, υποστηρίζουν ότι
η νομοθετική μνημονιακή παρέμβαση για
ανοιγμα των καταστημάτων τις Kυριακές
στις τουριστικές περιοχές έρχεται σε αντίθεση
με την απόφαση της ολομέλειας του ΣτE,
το οποίο, μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι η
κυριακάτικη αργία αποτελεί απαραβίαστο και
αναντικατάστατο δικαίωμα των εργαζομένων
και των επαγγελματιών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση Μηχανολόγου
Μηχανικού
με ενεργειακή
κατεύθυνση
στο ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος προκηρύσσει την πλήρωση μίας
(1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο
της Πράξης με τίτλο Ανάπτυξη Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ενσωμάτωσης
ΑΠΕ-Η2 για Χρήση σε Τοπικά Συστήματα
Μεταφοράς (H2TRANS)(Τ1ΕΔΚ-05294)
Ε-12345 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048518 στο
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας
(Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
προκηρύσσεται μία (1) θέση επιστημονικού
συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών
& Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας
(ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μέσω
σύναψης σύμβασης εργασίας ή ανάθεσης
έργου , στην οποία θα προσδιορίζεται η
αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.
Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον
αντίστοιχο κωδικό κάθε θέσης παρατίθεται
στον Πίνακα του Παραρτήματος. ΤΟΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ως τόπος απασχόλησης
του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/
το παράρτημα του Ινστιτούτου Πυρηνικών &
Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος οδός Πατριάρχου Γρηγορίου
Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341 Αγία Παρασκευή.
Θέση 1: Επιστημονικός συνεργάτης για την
Ανάπτυξη Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος
Ενσωμάτωσης ΑΠΕ-Η2 για Χρήση σε Τοπικά
Συστήματα Μεταφοράς. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με Ενεργειακή κατεύθυνση/Κύκλο
Σπουδών. - Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Εργαστηριακή εμπειρία σε συστήματα
τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, Συντελεστής βαρύτητας. - Εμπειρία
στον σχεδιασμό και στην τεχνικο-οικονομική
ανάλυση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ). - Εμπειρία στη χρήση
σχεδιαστικού προγράμματος Solidworks.
- Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού
MatLab και Visual Basic. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες με τη Δρ. Ε. Σταματάκη (τηλ.
210 6503739) ή τον Δρ. Α. Στούμπο (210
6503754). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου
2020 (23:59) μέσω e-mail με την ένδειξη:
Αίτηση για την α.π. 015/2020-186 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης
1 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του
Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού
Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
dd.protokol@admin.demokritos.gr Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι
υποχρεωτική - βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος http://
www.demokritos.gr.

Θέση Μηχανικού Υπολογιστών
ή Πληροφορικής στο Ερευνητικό
Κέντρο Αθηνά

Τ

ο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο
Βιομηχανικών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου Enabling Smarter City in the MED Area through
Networking - ESMARCITY με κωδικό 3MED17_1.1_M2_022
στο Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020,
προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη
με τον οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων
παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία
του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του
με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της
παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος τίτλος Πλήθος ατόμων 1 Περιγραφή
του προς ανάθεση έργου Συμμετοχή στα πακέτα Εργασίας 2
(Επικοινωνία), και 4 (Μεταφορά) Εκτιμώμενη διάρκεια (μήνες) 6 μήνες Απαραίτητα προσόντα - Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμος
τίτλος - Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα - Ερευνητική
εμπειρία - Εμπειρία σε δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας ή / και
διαμόρφωσης πολιτικών - Άριστη γνώση Αγγλικής Επιθυμητά
προσόντα - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - Εμπειρία
σχετική με τη σχεδίαση ιστοσελίδων και δημιουργίας Ως τόπος
απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/
το παράρτημα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων,
Κτίριο ΕΠΠ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίο ΠΑΤΡΑ Εκδήλωση
ενδιαφέροντος - Υποβολή δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο
θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία - Αίτηση με
αναφορά στον κωδικό της θέσης, - Λεπτομερές βιογραφικό
σημείωμα στην ελληνική γλώσσα - Ευκρινή φωτοαντίγραφα
τίτλων σπουδών - Βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής
γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά
τους το αργότερο μέχρι Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, ώρα 14:00 Για
περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην κα Αθηνά Κόκκαλη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: kokkali@isi.gr και στο τηλέφωνο: 2610910302.

2 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Χαλκίδας
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Χαλκίδας- Έδρα) που εδρεύει στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτικοί Δικτύων 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
02.12.2019 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: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-ΔΟΚΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.: 34100, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ.
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (τηλ. επικοινωνίας: 22210-90511/εσωτ.125). Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει
από 18/01/2020 έως και 27/01/2020.
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Θέση Θετικών
Επιστημών στο
ΙΒΟ του ΕΚΕΤΑ
Βόλου
Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο
πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν
αίτηση συνοδευόμενη από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κωδικός Θέσης: 445 Αρ.
πρωτ. 4458/15-01-2020 ΑΔΑ:
ΨΛΦΠ469ΗΡ8-Ν0Ξ Ειδικότητα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο Θέσης:
Ανάπτυξη τεχνικών προεπεξεργασίας και ομαδοποίησης
δεδομένων του συστήματος
πρόβλεψης και διάγνωσης βλαβών KYKLOS 4.0. Παραδοτέα
/ Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί
αναμένεται να ασχοληθεί με το
ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων
εργασίας και παραδοτέων του
έργου: WP2: Requirements
Engineering, Reference
Architecture & Use Case
Analysis T2.1: Evolutionary
Requirement Elicitation
and Innovations T2.2: Use
Case Design T2.3: KYKLOS
4.0 Design and Overall
System Architecture D2.1:
KYKLOS 4.0 Requirement
Capture Framework D2.3:
KYKLOS 4.0 Architecture
D2.5: KYKLOS 4.0 Use Cases
Definition & Operational
Requirements WP3:
KYKLOS 4.0 Intra-factory
Operation Components T3.2:
Data Reduction Techniques
& Fa u l t D e p e n d e n c y
Mo d e l T 3.4 : K Y K L O S
4 .0 I n f e r e n c e E n g i n e
D3.6: High Dimensional
Reduction Technique & Fault
Dependency Methodologies
D3.7: Intelligent Diagnostic
& Prognostic Framework
WP12: Raising Awareness &
Exploitation Roadmap T12.1:
KYKLOS 4.0 Communication
& Dissemination Activities,
Material & Publication
Policy D12.2: Dissemination
Plan D12.3: Dissemination
Activities Report Διάρκεια:
06 μήνες Θέσεις: 1 Τόπος:
Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO,
Δημάρχου Γεωργιάδου 118,
Βόλος. Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-02-2020
και ώρα 10:30 Αποστολή
Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ
/ Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας
και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο 24210-96740 ή στο email:
o.hadjidimος@certh.gr (κα.
Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Δυνάμει της με αριθμό 69/2020 έκθεσης
της Εισηγήτριας της πτώχευσης εκποιούνται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Αθηνών δεκαεννέα (19) οχήματα (ΙΧΕ
και φορτηγά) της υπό πτώχευση εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με το δ.τ. «SUPER MARKET ΚΑΡΥΠΙΔΗ», με συνολική τιμή α’ προσφοράς
54.600,00€. Η σύνδικος της πτώχευσης
Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ. 2103628276,
6947677253, e-mail: evd.papandreou@
gmail.com.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020
Η σύνδικος της πτώχευσης
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 6740ε'/14-01-2020
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών
Ιφιγένειας Γκούλιου, επιδόθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για
λογαριασμό του Παντελεήμονος Κουμή
του Αναστασίου (εναγομένου), πρώην
κατοίκου Αθηνών, οδός Καραολίδου 26
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 08-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ
του Νικολάου Μπερτάχου του Δημητρίου (ενάγοντος), κατοίκου Αθηνών, οδός
Καλλιγά 9, απευθυνόμενης ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, (διαδικασία Μικροδιαφορών) με αίτημα να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος, Παντελεήμων Κουμής,
να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ενώπιον οιασδήποτε
αρχής και τρίτου προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του
υπ' αριθμ. YEΥ-5355 I.X.E. αυτοκινήτου
στο όνομά του από τις 4/1/2010, σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί
να μπορέσει να προβεί ο ενάγων, Νικόλαος Μπερτάχος, στην διενέργεια κάθε
απαιτούμενης πράξης ενώπιον οιασδήποτε αρχής και τρίτου προκειμένου,να
συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας
του υπ' αριθμ. ΥΕΥ - 5355 I.X.E. αυτοκινήτου στο όνομα του εναγομένου από τις
4/1/2010 της συναινέσεως του εναγομένου αναπληρούμενης από την εκδοθη-

σομένη απόφασή του άνω Δικαστηρίου,
σε επικουρική βάση ο εναγόμενος, Παντελεήμων Κουμής, να υποχρεωθεί να
καταβάλει στον ενάγοντα ποσό ύψους
11.246,85 ευρώ και βάσει της διατάξεως περί αδικαιολογήτου πλουτισμού,
προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά
την συζήτηση της ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Μικροδιαφορών) στις 14/05/2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:00, έκθεμα: ΜΚ2,
αριθμός 9, ακροατήριο 4. Το δικόγραφο
κατατέθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών
Παναγιώτη Βούρο (ΑΜΔΣΑ 34902), την
10-01-2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης
(ΓΑΚ) 1354/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης (ΕΑΚ) 59/2020.
Αθήνα 21-01-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΒΟΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12/2020 διαταγής
της Ειρηνοδίκη Αθηνών ενεκρίθηκαν η
μετονομασία του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στην επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ καθώς και οι τροποποιήσεις
και η κωδικοποίηση και των 28 άρθρων
του καταστατικού του σωματείου αυτού,
που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ιερά
Οδός αριθμός 75 κι εκπροσωπείται νομίμως, και πλέον αποτελείται από 28
άρθρα τροποποιημένα και κωδικοποιημένα σύμφωνα με τα από 10-4-2019
καταστατικό και με σκοπούς όσους αναγράφονται στο άρθρο 2 αυτού.
Αθήνα, 20.1.2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Ερνέστο –Δημήτριος Τσακαλίας
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜΔΣΑ 26665
ΠΕΤΣΟΒΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ
2103839831 - 2103841384
ernestotsakalias@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 37/2019 διαταγής
της Ειρηνοδίκη Καλλιθέας αναγνωρίστηκε η ίδρυση του σωματείου με την
επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
που έχει έδρα στην Νέα Σμύρνη Αττικής,
στην οδό Ιωσηφόγλου αρ. 1 κι ενεκρίθη
το από 13-12-2019 καταστατικό του αποτελούμενο από 32 άρθρα και σκοπούς
τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 αυτού.
Αθήνα, 20.1.2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Ερνέστο –Δημήτριος Τσακαλίας

του Vasa, πρώην κάτοικο Περιστερίου,
οδός Λυσία αρ. 25 και νυν αγνώστου
διαμονής 1) για τον εαυτό της ατομικά
και 2) ως προσωρινής μεσεγγυούχου της
Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ. - JUJUSHVILI M. ΟΕ»
και δ.τ. «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ", με
έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδός Αγίου
Ιεροθέου αρ. 82 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ.
2836/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία Διορίζει
εκκαθαριστή της άνω εταιρείας τον κ.
Σωτήριο Μελιώτη του Ιωάννη.
Αθήνα, 20-1-2020
Ο Δικ. Επιμελητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Περίληψη δικαστικής αποφάσεως
Η υπ'αριθ.134/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου που εκδόθηκε επί της 406-275/2015 αγωγής
διαζυγίου της ενάγουσας Αγγελικής Σταθοπούλου του Θεοδώρου και της Μαρίας κατά του εναγομένου Έμμα (EMMA)
Ούμπα (UBAH) του Γκόντγουιν και της
Βικτωρίας,απαγγέλει τη λύση του πολιτικού γάμου που τελέστηκε μεταξύ των
διαδίκων στο Δημαρχείο Περιστερίου
Αττικής στις 14.09.2009 και αναθέτει την
άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Θεόδωρου,που
γεννήθηκε στις 11.05.2010,στην ενάγουσα μητέρα του Αγγελική Σταθοπούλου.
Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αιγίου,στις 13.06.2017.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την αριθ. 8849Β/20-1-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή
του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο
Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ.
210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Μαρίας Αδάμ,
πληρεξούσια του Σωτηρίου Μελιώτη
του Ιωάννη, κατοίκου Μάνδρας, οδός
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 7 και
με ΑΦΜ 035842319, επέδωσα προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για λογαριασμό της Μάκα JUJUSVHILI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 1890
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διακηρύττει ότι
Διενεργείται, επαναληπτική μειοδοτική,
φανερή και προφορική δημοπρασία που
αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».
Το ακίνητο προς στέγαση Υπηρεσιών
του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων πρέπει:
Α) να βρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου γλυφάδας και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που
περικλείονται πάνω από την οδό Γούναρη (συμπεριλαμβανομένης) και έως
τις υπώρειες του Υμηττού,
Β) να έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων
το κτίριο μεγαλύτερο των οκτακοσίων
(800) τετραγωνικών μέτρων,
Γ) να είναι ανεξάρτητο, με ανεξάρτητη είσοδο.
Δ) να έχει προσφάτως βαμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
Ε) να διαθέτει κλιματισμό ο οποίος να
είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και με
πιστοποιημένη συντήρηση,
ΣΤ) να έχει άρτιες και λειτουργικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
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Ζ) να έχει δομημένη καλωδίωση δικτύων
σε πλήρη λειτουργικότητα,
Η) να διαθέτει δάπεδα καινούργια ή
πλήρως συντηρημένα. Οι ξύλινες και
μαρμάρινες επιφάνειες θα πρέπει να
είναι γυαλισμένες, οι δε επενδεδυμένες
με πλακάκια επιφάνειες θα πρέπει να
είναι συντηρημένες,
Θ) να διαθέτει καινούργια ή πλήρως
συντηρημένα μπάνια και υδραυλικές
εγκαταστάσεις και
Ι) να έχει άρτιες μονώσεις
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις:
α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
297/2019 (ορθή επανάληψη) Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’αριθμ.2/2020
Απόφασης Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία
η πρώτη διαδικασία κηρύχθηκε άγονη
και προτείνεται η επανάληψή της, καλώντας τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της
δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον
ήτοι στις 27/01/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και
στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της
αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου
7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων και περί
του αν τούτα πληρούν τους όρους και
τον σκοπό διακήρυξης.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του
ακινήτου.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:
• Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων, τοποθεσία
ακινήτου, εμβαδό.
• Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν,
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://
gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.
aspx)με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου.
• Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακι-

νήτου θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής
για τη νόμιμη κατασκευή του ή βεβαίωση
της αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης
της διαδικασίας υπαγωγής του στο ν.
4495/2017 ή προγενέστερους αντίστοιχους νόμους.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση,
εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως
των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε
κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
β) Διενέργεια Δημοπρασίας
Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας από
την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών
δια την Εκμίσθωσιν ή Εκποίησιν κινητών
και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σε
ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από το
Δήμαρχο, καλώντας με αποδεικτικό να
λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα
κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης.
Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας
συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά
την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από το μειοδότη. Ένα η δημοπρασία που διεξάγεται δε φέρει αποτέλεσμα
μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως
14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή
αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού
Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
ΓΛΥΦΑΔΑ, 20/01/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή

Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
1502

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

Site: http://www.eydap.gr/
Email: grammateia@eydap.gr

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών

Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503

Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
14844
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.)
Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία

210 2701000

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πάνω από 150.000
οι αιτήσεις για μια θέση
στα δημόσια σχολεία
Ολα τα ρεκόρ αναμένεται να «σπάσει»,
ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που θα
διεκδικήσει μια μόνιμη θέση διορισμού
στα δημόσια σχολεία. Ο αριθμός των
αιτήσεων προβλέπεται να φτάσει στις
150.000 για τις 5.250 θέσεις, που
έχουν ήδη προκηρυχθεί απο το ΑΣΕΠ.
Ταυτόχρονα όμως συνεχίζονται οι
σφοδρές αντιδράσεις, στην απόφαση
της κυβέρνησης, να δώσει τη δυνατότητα και σε αποφοίτους κολεγίων να
διεκδικήσουν μια θέση στα δημόσια
σχολεία . Για σήμερα Τρίτη (21 Ιανουαρίου) όλες οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες
έχουν προαναγγείλει στάσεις εργασίας
και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα
Προπύλαια ζητώντας απο την κυβέρνηση ν΄αποσύσει τη σχετική ρύθμιση απο
το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να
ψηφισθεί απο τη Βουλή.
Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών
για τους συγκεκριμένους διορισμούς
είναι τεράστιο και όπως εκτίμησε και
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
«μπορεί να υπερβούμε τους 150 χιλιάδες υποψηφίους», είπε χαρακτηριστικά
η υπουργός, ενώ για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμών η είπε πως αυτό εξαρτάται από το
ΑΣΕΠ και τον αριθμό των αιτήσεων.Σχετικά με τους επικείμενους διορισμούς
4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
είπε πως η διαδικασία προχωρά γρήγορα. Στο μεταξύ όμως οι αντιδράσεις των
εκπαιδευτικών και των πανεπιστημίων
συνεχίζονται ζητώντας επιτακτικά την
απόσυρση της διάταξης για τα κολέγια.
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών σε ανανκοινωσή της υπογραμμίζει οτι δεν μπορούσαμε να «φανταστούμε ότι το υπουργείο Παιδείας θα πρότεινε διάταξη (άρθρο 50 νομοσχεδίου)
με την οποία οι απόφοιτοι των κολεγίων
θα θεωρούνταν αυτομάτως ισότιμοι με
τους απόφοιτους και τις απόφοιτες των
πανεπιστημιακών τμημάτων. Η Φιλοσοφική σχολή τονίζει οτι: Είναι συνταγματικά ανισότιμη η διάταξη, που δίνει
το δικαίωμα στους απόφοιτους και τις
απόφοιτες των κολεγίων να διοριστούν
ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, χωρίς προηγούμενη αναγνώριση
των επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών
προσόντων τους.

Ο διάδοχος της
Σακελλαροπούλου στο ΣτΕ

Α

λλαγές και στην κορυφή του Συμβουλίου Επικρατείας φέρνει η δήλωση αποχής της
μέχρι σήμερα προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου Αικατερίνης Σακελλαροπούλου
από την άσκηση των καθηκόντων της, μετά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκης
να αναλάβει Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η βέβαιη εκλογή της
στην Προεδρία της
Δημοκρατίας, οδηγεί
σε επιλογή νέου προέδρου στο δικαστήριο
του οποίου υπήρξε η
πρώτη γυναίκα πρόεδρος επί 14 μήνες.
Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της από τον
πρωθυπουργό, η κ.
Σακελ λαροπούλου
ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με τη φράση "…θεωρώ αυτονόητο και δηλώνω ότι, από τη στιγμή αυτή, απέχω από την
άσκηση των δικαστικών μου καθηκόντων".
Αυτομάτως καθήκοντα προεδρεύοντος αναλαμβάνει ο
αρχαιότερος αντιπρόεδρος Αθ. Ράντος, ενώ ουσιαστικά δεν
αλλάζει τίποτα η αποχή της προέδρου του από την άσκηση
των καθηκόντων της, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
περίοδο για το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Κι αυτό γιατί στις εκκρεμείς σημαντικές υποθέσεις με έντονο
κοινωνικό αντίκτυπο, όπως για παράδειγμα οι υποθέσεις
των περικοπών συντάξεων, δώρων και επιδομάτων, στις
οποίες μέχρι σήμερα προήδρευε η κ. Σακελλαροπούλου,
θα προεδρεύει στο εξής, ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος της
κάθε σύνθεσης. Δηλαδή, θα ηγείται της κάθε σύνθεσης της
Ολομέλειας ένας δικαστής που ήδη γνωρίζει τις υποθέσεις,
καθώς συμμετείχε από πριν στην εκδίκαση αυτών.
Ο Αθ. Ράντος είναι ένα πρόσωπο που χαίρει εκτιμήσεως
στο χώρο της Δικαιοσύνης. Είναι ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του ΣτΕ και ένας από τους κορυφαίους δικαστές της
χώρας. Είναι δε ένα πρόσωπο που – κατά γενική ομολογία- αδικήθηκε όταν δεν επελέγη, για λόγους άσχετους
με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, πρόεδρος του ΣτΕ , τα
προηγούμενα χρόνια. Αυτή η αδικία, λένε δικαστικές πηγές,
πιθανόν, ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί.
Ο κ. Ράντος, υπενθυμίζεται, ήρθε σε σύγκρουση με το
σύστημα ΣΥΡΙΖΑ όταν διαφώνησε με το νόμο Παππά για
τις τηλεοπτικές άδειες. Η ενόχληση ήταν τέτοια που έντυπα
προσκείμενα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ακόμα και η Αυγή- δημοσίευσαν υπακλαπέντα e-mail του δικαστή,
που υποτίθεται άφηναν
υπονοούμενα για ρόζ
σχέση του κ. Ράντου
με άλλη δικαστή του
δικαστηρίου. Και όλα
αυτά για να πιεστεί ο
κ. Ράντος να υποκύψει
στις πιέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δεκτή
την συνταγματικότητα
της ρύθμισης Παππά
για τις τηλεοπτικές άδειες. Τελικά το αποτέλεσμα δεν
δικαίωσε τις ενέργειες των δημοσιογραφικών οργάνων
του κόμματος και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ένας
κόλαφος για τις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα να ελέγξει
το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως βασική πρόταση είναι να
παραμείνει στο "τιμόνι" του ΣτΕ έως το καλοκαίρι ο Αθ.
Ράντος. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει με απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου και κατόπιν πρότασης του υπουργού
Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρα. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο
που θεωρείται σφόδρα πιθανό, δεδομένων των επιστημονικών προσόντων αλλά και της θέσης που έχει ο κ. Ράντος
στην επετηρίδα.
Το αμέσως χρονικό διάστημα το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί
για σημαντικές υποθέσεις, που έχουν έντονη κοινωνική αλλά
και πολιτική σημασία. Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί ότι το
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο πέραν της απόφασης που
αναμένεται να εκδώσει για το ζήτημα της συνταγματικότητας
ή μην των περικοπών σε συντάξεις, δώρα και επιδόματα, που
έγιναν σύμφωνα με τις μνημονιακές επιταγές, θα πρέπει να
αποφανθεί για το ζήτημα της απομάκρυνσης της Βασιλικής
Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για το αν θα πρέπει
ή όχι να εκδοθεί στη Γαλλία ο Ρώσος Αλεξάντερ Βίννικ
όπως αποφάσισε ο υπουργός Δικαιοσύνης αλλά και για το
εάν νόμιμα παύτηκε των καθηκόντων του με απόφαση της
υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη ο
πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος Ιωάννης Αναστασάκης.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Στην πόρτα
της εξόδου 2.500
τραπεζοϋπάλληλοι
«Ψαλίδι» στο προσωπικό κατά 2.500 άτομα
ετοιμάζουν οι τράπεζες για το 2020, με τα
νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που
θα τρέξουν έως το τέλος του έτους. Οι εν
λόγω αποχωρήσεις είναι ανεξάρτητες από
τη μείωση του προσωπικού, η οποία θα
προέλθει (σε Eurobank και Αlpha Βank)
από τη μεταφορά αθροιστικά 1.300 υπαλλήλων στις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τραπεζικές πηγές
επισημαίνουν ότι τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, αφενός, θα συνεχιστούν,
αφετέρου, θα είναι φτωχότερα ως προς το
ύψος της αποζημίωσης. Κι αυτό διότι οι
συνθήκες στη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος έχουν αλλάξει δραστικά, ο
όγκος των συναλλαγών στα καταστήματα
έχει περιοριστεί και επομένως δεν υπάρχουν
περιθώρια διαπραγμάτευσης. «Από φέτος
μέχρι και το 2021 οι αποχωρήσεις των εργαζομένων στις τράπεζες θα αποκτήσουν,
σε αντίθεση με ό,τι συνέβη την τελευταία
οκταετία, αναγκαστικό χαρακτήρα και οι
εθελούσιες θα πάρουν τη μορφή απόλυσης», τονίζει υψηλόβαθμο στέλεχος.
Στην Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ 0,00% είναι
ακόμη ανοικτό το τελευταίο πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου, το οποίο στόχευε στην
αποχώρηση 1.000 υπαλλήλων. Με βάση
τις εκτιμήσεις, το πρόγραμμα αναμένεται
να κλείσει σύντομα καθώς μένουν να δηλώσουν συμμετοχή κάτι λιγότερο από 100
άτομα. Τους επόμενους μήνες, η τράπεζα
ετοιμάζει να βγάλει στον… αέρα νέο πρόγραμμα αποχώρησης του προσωπικού σε
συνδυασμό με κλείσιμο ενός ικανοποιητικού αριθμού καταστημάτων της, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της.
Στη Eurobank το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα τρέξει το 2020 θα αφορά
στην αποχώρηση 400 εργαζομένων, πέραν
των 500 που μεταφέρονται στην εταιρεία
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων
FPS. Νέο στοχευμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σχεδιάζει για το 2020 και η
Αlpha Βank αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς.
Με δεδομένο τον στρατηγικό στόχο διατήρησης και ενίσχυσης της κερδοφορίας,
οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών
έχουν δεσμευθεί στις εποπτικές αρχές ότι
θα παράξουν σημαντικό έργο -εκτός από
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων- και στο μέτωπο της μείωσης του
λειτουργικού κόστους.

