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Νέος γενικός διευθυντής
του Ομίλου AKS Hotels
ο Δημήτρης Κάκαρης
Ο Δημήτρης Κάκαρης, γνωστό
και πολύπειρο στέλεχος της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας,
ανέλαβε καθήκοντα γενικού
διευθυντή στον Όμιλο AKS
Hotels. Ο νέος γενικός διευθυντής, διαθέτει
πολυετή εμπειρία στον Ξενοδοχειακό τομέα της
χώρας μας, έχοντας διατελέσει γενικός
διευθυντής σε σημαντικές Ξενοδοχειακές
μονάδες. Με την συμπλήρωση 5 ετών επιτυχημένης πορείας στην εταιρεία AKS Hotels, ως
διευθυντής των Ξενοδοχείων AKS Porto Heli και
AKS Hinitsa Bay, καθώς και του Συνεδριακού
Κέντρου AKS Porto Heli Conference Centre,
αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Ομίλου, ως
γενικός διευθυντής. aksH AKS Hotels, έχοντας
ήδη ολοκληρώσει τις ανακαινίσεις των
Ξενοδοχείων AKS Hinitsa Bay (2016) και AKS lti
Minoa Palace (2018) με απόλυτη επιτυχία,
μπαίνει δυναμικά στον καινούργιο χρόνο με την,
εκ βάθρων, ανακαίνιση του Ξενοδοχείου AKS
Porto Heli, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του
τον Μάιο 2020. Και τα τρία Ξενοδοχεία καθώς
και το Συνεδριακό Κέντρο, θα λειτουργούν υπό
την επίβλεψη του Δημήτρη Κάκαρη, ο οποίος
καλείται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία
της εταιρείας και να σηματοδοτήσει την
μετάβασή της σε μια νέα, σύγχρονη εποχή με
υψηλές απαιτήσεις.

Πλατεία Ομονοίας:
Αλλάζει όψη ξανά
Νέα σελίδα στην περιπετειώδη
ιστορία της Πλατείας Ομονοίας
πασχίζει να ανοίξει ο Δήμος
Αθηναίων επαναφέροντας
κυρίαρχο στην επιφάνειά της ένα
τεράστιο σιντριβάνι διαμέτρου 30 μέτρων που
μαζί με τον περιμετρικό του δακτύλιο θα
καταλαμβάνει σχεδόν ολοκληρωτικά τον
«διάδρομο πεζών» ο οποίος ένωσε προ 20ετίας
την Πανεπιστημίου με την Αγίου Κωνσταντίνου.
Τα έργα γίνονται με χορηγίες ιδιωτών και
βρίσκονται σε εξέλιξη με εντατικούς ρυθμούς
από τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε, στις 31
Οκτωβρίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτές
τις πράξεις δωρεάς μέσω των οποίων τρεις
φορείς, η τεχνική εταιρεία Ηλέκτωρ, το
Κοινωφελές Ιδρυμα Λασκαρίδη και η Fontana
Fountains προσφέρονταν να συμβάλουν στη
δημιουργία νέου σιντριβανιού στην Πλατεία
Ομονοίας. Αρχικός στόχος ήταν τα έργα να
έχουν ολοκληρωθεί πριν τις γιορτές των
Χριστουγέννων ώστε η νέα εικόνα της Ομόνοιας να συνδυασθεί με την προσπάθεια επαναφοράς θετικής ψυχολογίας στο Κέντρο της
Αθήνας.

Καταλήψεις

«Πράσινες επενδύσεις»

Ο φάκελος «Καταλήψεις» που άνοιξε τους τελευταίους μήνες στην Κρατική Ασφάλεια δεν
είναι απλώς μια αστυνομική υπόθεση αλλά ένα
φαινόμενο που αγγίζει όλη την κοινωνία. Πίσω
από τις επιχειρήσεις εκκένωσης κτιρίων και
τις δικογραφίες που σχηματίζονται κρύβονται
οικογενειακές ιστορίες.
σελ. 2
➞

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων,
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε με
παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία
να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αλλά
και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου
της ανακύκλωσης.
σελ. 3

ΠΟΥ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε
ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για τον νέο
κοροναϊό, που εξαπλώνεται στην Κίνα και έχει
πλήξει άλλες τρεις ασιατικές χώρες.

➞

➞ σελ. 8

Τουρισμός:

Πάνω από 30,6 εκατ. οι διεθνείς
ταξιδιώτες στην Ελλάδα το 11μηνο

Σ

ε επίπεδα πάνω από τα 30,6 εκατ.
ταξιδιώτες διαμορφώθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
του 11μήνου του 2019, σημειώνοντας
αύξηση κατά 4% σε σχέση με το 11μηνο
του 2018, ενώ με άνοδο κατά 13% πάνω
από τα 17,86 δισ. ευρώ έκλεισαν οι εισπράξεις.
Τα στοιχεία προέρχονται από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, όπως καταγράφεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος (προσωρινά στοιχεία), το οποίο το Νοέμβριο
του 2019 εμφάνισε πλεόνασμα 87 εκατ.
ευρώ, έναντι πλεονάσματος 153 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Ειδικότερα, μικρή μείωση κατά 0,8%
κατέγραψαν το Νοέμβριο του 2019
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 314 εκατ. ευρώ,
έναντι 316 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ενώ αύξηση κατά
38,9% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές
πληρωμές (Νοέμβριος 2019: 226 εκατ.
ευρώ, Νοέμβριος 2018: 163 εκατ. ευρώ).
Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,9%, καθώς
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 18,2% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2018. Οι καθαρές εισπράξεις
από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 16,2%
στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων
από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά
5,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2019, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε
πλεόνασμα 15.373 εκατ. ευρώ, έναντι

πλεονάσματος 13.872 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 2.049 εκατ.
ευρώ ή 13,0%, οι οποίες μόνο εν μέρει
αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των
ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 548 εκατ.
ευρώ ή 28,2%.
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,7%, καθώς
και στην αύξηση της εισερχόμενης
ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,0%. Οι
καθαρές εισπράξεις από την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν
κατά 72,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου
αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,7% στο
σύνολο των καθαρών εισπράξεων από
υπηρεσίες.
Το Νοέμβριο του 2019, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
μειώθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με

τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 2,0% εμφάνισαν
οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 158 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις
από κατοίκους των χωρών εκτός της
ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 1,6% (Νοέμβριος 2019: 131 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος
2018: 133 εκατ. ευρώ).
Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των εισπράξεων
από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28
εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 6,9%
(Νοέμβριος 2019: 47 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2018: 51 εκατ. ευρώ), καθώς οι
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν οριακά
κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 110
εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών,

οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν
στα 32 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις
από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 43,3%
και διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ.
Επίσης, μείωση κατά 18,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 19 εκατ. ευρώ.
Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση
κατά 37,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ οι
εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν
κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν στα 8
εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 13% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2018
και διαμορφώθηκαν στα 17.863 εκατ.
ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην
αύξηση κατά 11,6% των εισπράξεων
από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28,
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.147
εκατ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση
κατά 16,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28,
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.244
εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από
κατοίκους των χωρών της ζώνης του
ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.621 εκατ.
ευρώ, αυξημένες κατά 8,5%, ενώ οι
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ
αυξήθηκαν κατά 17,3% και διαμορφώθηκαν στα 4.526 εκατ. ευρώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Νέα Μάκρη:
H κατασκευή μαρίνας
με 28 κατοικίες αλλάζει
πρόσωπο στην παραλία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Εντός της θαλάσσης μπροστά από το
λιμανάκι της Νέας Μάκρης, οραματίζονται οι εμπνευστές του σχεδίου, την
κατασκευή μαρίνας που θα θυμίζει κάτι
από Φλοίσβο, αλλά και Ντουμπάι!
Ο χρόνος είναι σχετικός και το χρονικό
επίρρημα «σύντομα» μπορεί να περικλείει μέγεθος χρόνου ακαθόριστο,
αλλά… Αλλά σύντομα, όπως λένε όσοι
γνωρίζουν, το λιμανάκι της Νέας Μάκρης, όταν και αν μπει σε εφαρμογή το
σχέδιο που ευαγγελίζονται οι ιθύνοντες
του δήμου Μαραθώνα και του υπουργείου Υποδομών, θα αλλάξει όψη και
προοπτική.
Στόχος είναι η αξιοποίηση της θαλάσσιας περιοχής που εκτείνεται από το Μάτι
μέχρι την Αγία Κυριακή. Και λέμε της
θαλάσσιας γιατί αυτήν ακριβώς αφορά
το σχέδιο ανάπλασης. Εντός της θαλάσσης λοιπόν, με την αρωγή ιδιωτικών κεφαλαίων στο μεγαλύτερο ποσοστό (από
το υπουργείο Υποδομών υποστηρίζουν
ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι
για την υλοποίηση του έργου), οραματίζονται οι εμπνευστές του σχεδίου, την
κατασκευή «νησιού» που θα θυμίζει κάτι
από Φλοίσβο, αλλά και Ντουμπάι!
Αρχικά η χωροθέτηση της κατασκευής
ήταν για την περιοχή απέναντι από την
ταβέρνα «Το Κοράλλι», όμως τελικά οι
«πυξίδες» έδειξαν βόρεια και επιλέχτηκε το κεντρικό σημείο της παραλιακής
ζώνης, το λιμανάκι της Νέας Μάκρης.
Το σημείο πλεονεκτεί και λειτουργικά
και αισθητικά. Το ενδιαφέρον των
επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων
στο χώρο αυτό επικεντρώνεται, ενώ τα
περισσότερα καταστήματα (ταβέρνες,
καφετέριες κλπ) βρίσκονται γύρω από
το λιμανάκι.
Στον χώρο έχουν σχεδιαστεί να χτιστούν 28 πολυτελείς κατοικίες χαμηλού
ύψους με κήπο και πισίνα ιδιωτική - κάτι
πρωτόγνωρο για τα Ελληνικά και όχι
μόνο δεδομένα - επίσης θα αναγερθούν
καταστήματα, ενώ η μαρίνα θα εξυπηρετεί περίπου 300 σκάφη.
Να σημειώσουμε πως ήδη έχουν δρομολογηθεί προς έγκριση σχέδια ανάπλαση
της παραλιακής ζώνης, τα οποία περιλαμβάνουν διαπλάτυνση της Λεωφόρου
Ποσειδώνος, επέκταση και διαμόρφωση
του παραλιακού πεζόδρομου έως τον
Νηρέα, δενδροφυτεύσεις, αισθητικές
παρεμβάσεις, δημιουργία ποδηλατόδρομου. Επίσης εξετάζεται σοβαρά το
ενδεχόμενο πεζοδρόμησης του αυτοκινητόδρομου που διασχίζει την παραλία
από τη καφετέρια «Ναυτίλος» μέχρι
την ταβέρνα «Αύρα», όπως επίσης και
διάνοιξη νέων καθέτων δρόμων, αλλά
και δημιουργία χώρων στάθμευσης.
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Το σχήμα της Mohegan
μοναδικός υποψήφιος
για το καζίνο
στο Ελληνικό

Καταλήψεις στην Αθήνα:

Ποια είναι τα «παιδιά»
που ρίχνουν τσιμεντόλιθους

Ο

φάκελος «Καταλήψεις» που άνοιξε τους τελευταίους μήνες στην Κρατική Ασφάλεια
δεν είναι απλώς μια αστυνομική υπόθεση αλλά ένα φαινόμενο που αγγίζει όλη την
κοινωνία. Πίσω από τις επιχειρήσεις εκκένωσης κτιρίων και τις δικογραφίες που
σχηματίζονται στα γραφεία του 6ου ορόφου της ΓΑΔΑ κρύβονται οικογενειακές ιστορίες,
δράματα και καταστάσεις που ξεπερνούν τα όρια της αστυνομικής έρευνας, αποτελώντας
αντικείμενα κοινωνιολογικής μελέτης.
Η αναφορά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για «πλουσιόπαιδα που περνάνε από τις
καταλήψεις» αποτυπώνει μια πραγματικότητα που πολλές
φορές επηρεάζει τις εξελίξεις.
Τα «παιδιά των καταλήψεων«, σύμφωνα με τους αναλυτές
της Ασφάλειας, είναι πρόσωπα που κινούνται σε όλο το
φάσμα της κοινωνίας: πρόκειται για γόνους αστών και
φοιτητές, ανήλικους, αλλοδαπούς κακοποιούς, σκληρούς
ιδεολόγους και «επαγγελματίες» διαχειριστές. Ακόμα και
κορίτσια φεμινιστικών κινημάτων κατέγραψαν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στις ειδικές εκθέσεις που συνέταξαν για
το φαινόμενο «Εξάρχεια». Για παράδειγμα, σε δελτίο με
την ένδειξη «Ειδικού Χειρισμού», το οποίο αποκαλύπτει
το «ΘΕΜΑ» και φέρει τον τίτλο «Δραστηριότητα αντε-

E-mail: iho@otenet.gr

ξουσιαστών στην περιοχή των Εξαρχείων», περιγράφονται
αναλυτικά οι καταλήψεις, τα στέκια, αλλά και οι... φυλές
των αντεξουσιαστών που περνάνε από αυτά.
Τα όσα διαδραματίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στις
καταλήψεις στο Κουκάκι αποτελούν μικρογραφία όσων
συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στις πέντε πιο σκληρές
καταλήψεις του κέντρου, οι οποίες εκκενώθηκαν, σφραγίστηκαν και με τα στοιχεία που προέκυψαν οι αναλυτές
της Κρατικής Ασφάλειας προσπαθούν να συνθέσουν το
προφίλ των καταληψιών. Σκοπός είναι να έχουν όλη την
ακτινογραφία των Εξαρχείων και την ανθρωπογεωγραφία
που συνθέτει όλο αυτό το εκρηκτικό μωσαϊκό έτσι ώστε η
πλατεία μέσα στους επόμενους δύο μήνες να παραδοθεί
και πάλι στους κατοίκους της.

Η κοινοπραξία της αμερικανικής Mohegan
με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι και επισήμως ο
μοναδικός υποψήφιος για την παραχώρηση
άδειας καζίνο στο Ελληνικό, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας η διοίκηση της
Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων
(ΕΕΕΠ). Η διοίκηση της ΕΕΕΠ επισημοποίησε, επίσης, τον αποκλεισμό της αμερικανικής Hard Rock από το επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό
457/1/14.01.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:
1. ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια
του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο
του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για
τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας
λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ)
ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.
2. επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής
Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του
σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων,
σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI,
LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του
Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS ( Ένωση Προσώπων).
Η εν λόγω ομόφωνη απόφαση, μαζί με τα
πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκε στους Διαγωνιζομένους».
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, οι
υποψήφιοι έχουν χρονικό περιθώριο δέκα
ημερών προκειμένου να προχωρήσουν την
άσκηση προδικαστικής προσφυγής.
Συνεπώς αναμένεται η στάση που θα ακολουθήσει η διοίκηση της Hard Rock η οποία
είχε προαναγγείλει προσφυγές σε περίπτωση
αποκλεισμού.

Προβάδισμα 13% στη Νέα Δημοκρατία
δίνει δημοσκόπηση της MRB

MRB: Ανήσυχο το 54,6% των Ελλήνων
για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία

Με διαφορά 13 % προηγείται η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση της MRB για
το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Στην ίδια δημοσκόπηση στο ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Αλέξη Τσίπρα με διαφορά 19,7%
(44,2% έναντι 24,5%). Με το ίδιο ακριβώς ποσοστό προηγείται ο κ. Μητσοτάκης
του κ. Τσίπρα και στις ευνοϊκές γνώμες (44,2% για τον νυν πρωθυπουργού έναντι
30,5% του προκατόχου του).
Στη δημοσκόπηση της MRB για το Star επίσης το 54,9% θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ενώ το 42, 6% θεωρεί πιο
ενδεδειγμένη λύση την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις
ελληνοτουρκικές διαφορές έναντι 28,8% που προτιμά τον απευθείας διάλογο
μεταξύ των δύο χωρών, ενώ το 21,3% απαντά «καμιά από τις παραπάνω λύσεις».

Την ανησυχία της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την
Τουρκία αποτυπώνει δημοσκόπηση της MRB για το Star.
Ειδικότερα, το 54,6% των ερωτηθέντων θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό
ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, έναντι 39,2% που απαντά ότι ένα τέτοιο
ενδεχόμενο είναι καθόλου ή όχι και τόσο πιθανό. Το 6,3% απάντησε Δεν ξέρω/
Δεν απαντώ.
Στην ερώτηση για την πιο ενδεδειγμένη επίλυση των όποιων διαφορών μεταξύ
Αθήνας - Άγκυρας, το 42,6% θεωρεί την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης έναντι 28,8% που προτιμά τον απευθείας διάλογο μεταξύ των δύο
χωρών, ενώ το 21,3% απαντά «καμιά από τις παραπάνω λύσεις». Στο 7,2% οι
απαντήσεις Δεν ξέρω/Δεν απαντώ.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής
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Η κυβέρνηση επενδύει στον
εξηλεκτρισμό των μεταφορών
Τόπο… στην ηλεκτροκίνηση με την θέσπιση
ισχυρών οικονομικών κινήτρων για την αγορά
και τη χρήση οχημάτων αλλά και την επιδότηση
των υποδομών φόρτισης, είναι αποφασισμένη
να δώσει η κυβέρνηση, επενδύοντας συντονισμένα στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά
οχήματα μέσα στο α΄εξάμηνο του 2020, το
οποίο έρχεται να «κουμπώσει» με τους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα. Το ΕΣΕΚ, προβλέπει ότι
έως το 2030, 1 στα 3 οχήματα που θα πωλούνται
στην Ελλάδα θα είναι ηλεκτρικά και υβριδικά
αυτοκίνητα.
Όπως υποστήριξε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ,
τα κίνητρα είναι αναγκαία, εξαιτίας του υψηλού
κόστους αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
«Επιδιώκουμε να χρησιμοποιήσουμε κοινοτικούς πόρους όπως το ΕΣΠΑ, ώστε να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα που θα ενεργοποιήσει την
ιδιωτική πρωτοβουλία και για την ανάπτυξη των
απαραίτητων υποδομών φόρτισης μεταξύ άλλων, αρχικά στα καίρια σημεία όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια και αεροδρόμια» επισήμανε
ο κ. Χατζηδάκης από το βήμα του συνεδρίου
«3rd Eco-Mobility Conference 2020».
Νωρίτερα και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, υπογράμμισε, την ανάγκη να αναπτυχθεί γρήγορα η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα,
καθώς παρατηρείται υστέρηση στον κλάδο σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως τόνισε κατά την διάρκεια ομιλίας της,
πέρσι στην ελληνική αγορά, τα ηλεκτροκίνητα
οχήματα κατέλαβαν μερίδιο μικρότερο του 1%
επί των συνολικών πωλήσεων ενώ σε άλλες χώρες της ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται
σε 4-5%, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως την
Ολλανδία ξεπέρασαν το 10% ενώ στη Νορβηγία
προσεγγίζουν το 50%.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα πλεονεκτήματα που υιοθέτησε η Σκανδιναβική χώρα,
έχουν τεράστιο κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς η ηλεκτροκίνηση έχει εξαπλωθεί
παντού εξαιτίας των πολύ ισχυρών κινήτρων
που δόθηκαν τόσο στην αγορά αυτοκινήτων
και επιδοτήσεων όσο και στην κυκλοφορία των
οχημάτων αλλά και στην απαλλαγή από διόδια!
Ο κ. Σδούκου επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι η Αθήνα
-μαζί με το Μιλάνο- έχουν την πρωτιά όσον
αφορά στο ποσοστό ρύπων που προέρχεται από
τις μεταφορές και τα οχήματα (75%), κάτι που
συνδέεται με το γεγονός ότι ο στόλος οχημάτων της χώρας είναι από τους πιο γερασμένους
σε επίπεδο ΕΕ.
Για αυτό το λόγο και ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι το 1/3 των λεωφορείων που
θα αγοραστούν για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα είναι ηλεκτρικά.
«Ο στόλος των αστικών λεωφορείων είναι πάρα
πολύ παλιός. Υπάρχουν οχήματα κατηγορίας
euro1 που έχουν γράψει εκατομμύρια χιλιόμετρα και πρέπει να αντικατασταθούν» δήλωσε
χθες και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης και στις δύο υπουργικές αποφάσεις που εξέδωσε το υπουργείο
και αφορούν τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές
προδιαγραφές για την εγκατάσταση σημείων
ανεφοδιασμού πεπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG) και συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων, αντίστοιχα.

Πριμ έως 195.000 ευρώ
για «πράσινες επενδύσεις»
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Τυχαία ανακάλυψη
ανοσοποιητικού
κυττάρου μπορεί
να οδηγήσει
στη θεραπεία όλων
των καρκίνων

Τ

η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε με παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία να μειώσουν το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους
αλλά και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της ανακύκλωσης, προβλέπει το πρόγραμμα «Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα».
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν
επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 έως και
300.000 ευρώ με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται
έως 55% για τις μεσαίες και έως 65% για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή η μέγιστη επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στις 195.000 ευρώ.
Οι στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος τους και αυτοί μπορούν να επιτευχθούν
με την η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και την ανάπτυξη και διάθεση
στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco
Design - Eco Label κ.ο.κ).
Παράλληλα, στις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από
τη δράση, θα δοθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης με τα
διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ.
EMAS) και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά
κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως 24 μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου
στη δράση.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με
τους στόχους του προγράμματος και σχετίζονται με μία
από τις παρακάτω κατηγορίες.
- Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις
- Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις
για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
- Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
- Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέρ-

γειας, Ύδατος
- Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της
επένδυσης
- Ειδικές διαμορφώσεις χώρων
2. Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
- Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού
- Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά)
- Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)
- Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
- Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
3. Δαπάνες Προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική
Υποστήριξη Επιχειρήσεων
- Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και
διαχείρισης επενδύσεων
- Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων
και μελετών
- Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων
διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης
προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον
- Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση
www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των "πράσινων επιχειρήσεων και ανακύκλωσης» στη
Δυτική Ελλάδα.

Ένα νέο είδος ανοσοποιητικού
κυττάρου που εξοντώνει σχεδόν όλα τα καρκινικά κύτταρα,
ανακαλύφθηκε τυχαία από Βρετανούς επιστήμονες, οι οποίοι
-αν και είναι ακόμη νωρίς- αισιοδοξούν ότι ίσως στο μέλλον
η ανακάλυψη τους αποδειχθεί
ιστορική για τη θεραπεία του
καρκίνου. Αλλά αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μετά από
κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Κάρντιφ, με επικεφαλής τον
καθηγητή 'Αντριου Σιούελ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ανοσολογίας
"Nature Immunology", ανέλυαν
δείγματα από μια τράπεζα αίματος της Ουαλίας, αναζητώντας
ανοσοποιητικά κύτταρα που
μπορούν να καταπολεμήσουν τα
βακτήρια, όταν βρήκαν ένα νέο
τύπο Τ-κυττάρου με σημαντικές
αντικαρκινικές ικανότητες.
Το εν λόγω κύτταρο διαθέτει ένα
άγνωστο έως τώρα είδος υποδοχέα (TCR), που του επιτρέπει να
αναγνωρίζει και να στρέφεται
εναντίον των καρκινικών κυττάρων αποκλειστικά, αγνοώντας
τα υγιή κύτταρα, μέσω ενός μηχανισμού που δεν είναι ακόμη
σαφής στους επιστήμονες. Οι
εργαστηριακές μελέτες που ακολούθησαν, έδειξαν ότι αυτά τα
ανοσοκύτταρα καταστρέφουν
τους καρκίνους του δέρματος,
του αίματος, του εντέρου, του
μαστού, των οστών, του προστάτη, των ωοθηκών, των νεφρών
και του τραχήλου της μήτρας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ρέγκλινγκ
στο Eurogroup:
Πιο θετικές
οι τελευταίες ενδείξεις
για την ελληνική
οικονομία
Οι μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του
ευρώ κυριάρχησαν στη σημερινή
συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα
υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα.
Ο κ.Σταϊκούρας στο περιθώριο της
συνεδρίασης του Eurogroup είχε διμερείς επαφές και ο ESM με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει
πολύ παραγωγική τη συνάντηση του
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους
Ρέγκλινγκ με τον Έλληνα υπουργό
Οικονομικών.
Ο νέος Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε πως είχε μια
πολύ καλή συνάντηση με τον Χρήστο
Σταϊκούρα. «Είναι ένας συνεχιζόμενος
διάλογος, που θα συνεχιστεί από την
πλευρά μου στις αρχές Φεβρουαρίου
με επίσκεψη στην Αθήνα. Νομίζω ότι
τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα
πήρε πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις, αλλά η συζήτηση για το μέλλον
είναι ανοιχτή και νομίζω ότι βρίσκεται
στην αρχή», δήλωσε ο κ.Τζεντιλόνι.
Ρέγκλινγκ μετά το Eurogroup: Ποιο
θετικές οι τελευταίες ενδείξεις για
την ελληνική οικονομία
Ο Κλάους Ρέγκλινγκ απαντώντας στη
συνέντευξη τύπου μετά το Eurogroup
για την Ελλάδα, τη συνάντηση με τον
Έλληνα υπουργό Οικονομικών και αν
έγινε αναφορά σε αλλαγές των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων,
ανέφερε: «Η σημερινή συνάντηση
ήταν μέρος του τακτικού διαλόγου
που έχουμε, που είναι καλός, γιατί ο
ESM έχει εκταμιεύσει σχεδόν 200
δισ. ευρώ στην Ελλάδα και ενδιαφερόμαστε πολύ για τις οικονομικές
εξελίξεις στη χώρα αυτή.
Η αποστολή των θεσμών , της ΕΕ, του
ESM και της EKT βρίσκεται στην Αθήνα και είναι η κατάλληλη στιγμή να
επανεξετάσουμε την κατάσταση. Να
δούμε εάν η πρόβλεψή μας για την
ανάπτυξη είναι σωστή, οι τελευταίες
ενδείξεις είναι στην πραγματικότητα
λίγο πιο θετικές σε σχέση με την εκτίμησή μας πριν από δύο μήνες, αλλά
όλα πρέπει να επιβεβαιωθούν.
Πρέπει επίσης άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA) να αποτιμηθούν
από κοινού από τους θεσμούς και να
υποβάλουμε έκθεση στο Eurogroup
πιθανώς σε δύο μήνες».
Ο κ. Σταικούρας συναντήθηκε και
με τον υπουργό Οικονομικών της
Κύπρου Κωνσταντίνο Πετρίδη ο
οποίος σε ανάρτησή του στο twitter
έγραψε: «Χρήσιμη πρώτη συνάντηση
με Έλληνα ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα.
Συμφωνήσαμε σε ανοικτό δίαυλο
επικοινωνίας ιδιαίτερα για θέματα
Eurogroup, Ecofin, κοινού οικονομικού
ενδιαφέροντος Κύπρου και Ελλάδος».

«Ετοιμο» κοίτασμα έβαλε
στο... μάτι η Τουρκία

Ξ

επερνώντας κάθε μορφή πειρατικής και επεκτατικής πολιτικής στη διεθνή ιστορία,
η Τουρκία με την έκτη κατά σειρά γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, προχωρά
σε κανονική κλοπή, μεταδίδει ο Φιλελεύθερος της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το Yavuz ξεκίνησε γεώτρηση, στον ήδη
αδειοδοτημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία, στόχο
«Ερατοσθένης Νότιο 1», για
τον οποίο η ΕΝΙ έχει προχωρήσει σε όλες τις έρευνες και
έχει εξασφαλίσει τις άδειες
από την Κυπριακή Δημοκρατία στα τέλη του 2018. Είναι
ένας από τους προγραμματισμένους στόχους γεωτρήσεων της κοινοπραξίας ΕΝΙTOTAL για τον οποίο μάλιστα είχαν προηγηθεί το 2017
όλες οι απαραίτητες έρευνες και με χρήση υποβρυχίων
ρομπότ. Είχαν ληφθεί δείγματα του βυθού.
Η Τουρκία, απλά μετονόμασε τον ίδιο ακριβώς στόχο από
«Ερατοσθένης Νότιο» σε «Λευκωσία 1».
Πρόκειται για σημείο, νότια του υποθαλάσσιου όρους
«Ερατοσθένης» και στο άκρο του λεγόμενου περι-Ερατοσθένιου δακτυλίου. Περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιότερα,
εντός του τεμαχίου 9, η ΕΝΙ έχει πραγματοποιήσει γεώτρηση το 2015 – στον στόχο «Ονισήφορος», χωρίς θετικό
αποτέλεσμα.
Στο τέλος του 2017 η ΕΝΙ προχώρησε και σε διαδικασίες
αδειοδότησης στον εν λόγω στόχο. Πρόκειται για τον
στόχο «Ερατοσθένης Νότιο» και το σημείο γεώτρησης
είχε καθοριστεί το σημείο «3», ακριβώς λόγω και της
διαμόρφωσης, κλήσεων κ.τ.λ. της επιφάνειας του βυθού.
Στην περιοχή του «Ερατοσθένης Νότιο», οι υποβρύχιες
έρευνες είχαν ανακαλύψει τόσο συσσωρεύσεις αγγείων όσο
και υπολείμματα ναυαγίου, για τον λόγο αυτό επιλέγηκε
σημείο γεώτρησης το σημείο «3» μεταξύ εννέα σημείων
στην ίδια περιοχή που είχαν μελετηθεί, έτσι ώστε να μην
επηρεάσει τα ευρήματα αυτά.
Για το ίδιο σημείο σε απόρρητη έκθεσή της, η ΕΝΙ ανέφερε
ότι «λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική κατάσταση στην
περιοχή, αποφεύγοντας πιθανή παρουσία ευαίσθητων

βενθικών οικοσυστημάτων
και χημοσυνθετικών κοινοτήτων, αρχαιολογικών ευρημάτων και ναυαγίων». Η ΕΝΙ
εξασφάλισε για την εν λόγω
γεώτρηση (μαζί με τις άδειες
για γεωτρήσεις στο κοίτασμα
«Καλυψώ» στο τεμάχιο 6 και
τον στόχο «Σουπιά» στο τεμάχιο 3) την περιβαλλοντική
άδεια, την άδεια του τμήματος επιθεώρησης εργασίας
και το απαιτούμενο πρωτόκολλο υπεράκτιων εργασιών. Η Τουρκία, είναι φανερό
ότι εκμεταλλεύτηκε στοιχεία της ΕΝΙ και δεν έστειλε το
«Yavuz» συμπτωματικά να τρυπήσει σε σημείο που απέχει
μόλις μερικά μέτρα σε μια έκταση 45 τετρ. χιλιομέτρων,
έστειλε όμως το Σάββατο το γεωτρύπανο «Yavuz», ακριβώς
στο ίδιο σημείο (με διαφορά μερικών μόνο μέτρων) από
το σημείο που θα τρυπούσε η ΕΝΙ. Μάλιστα τα στοιχεία
του «Φ» δείχνουν ότι και τα δεδομένα της γεώτρησης
που επιχειρεί το «Yavuz» στο τεμάχιο 8, είναι ακριβώς τα
ίδια με αυτά των τεχνικών σχεδιασμών της ΕΝΙ, δηλαδή
η γεώτρηση θα φτάσει σε συνολικό βάθος περίπου 3.300
μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, σε μια περιοχή
με θαλάσσιο βάθος 1.930 μέτρων. Δηλαδή, το γεωτρύπανο
θα αναζητήσει στόχο κοιτάσματος σε βάθος 1.370 μέτρων
κάτω από την επιφάνεια του βυθού. Όλα τα δεδομένα
δείχνουν ότι, η Τουρκία απογοητευμένη από τα μηδενικά
αποτελέσματα των πέντε παράνομων γεωτρήσεων εντός
της Κυπριακής ΑΟΖ (δύο δυτικά της Πάφου, δύο νότια της
Καρπασίας και μία νότια του Πισσουρίου), αποφάσισαν να
μην εμπιστευτούν τους γεωλόγους της Ανώνυμης Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου και των Νορβηγών συνεργατών
τους με τους οποίους επεξεργάζονται τα σεισμογραφικά του
«Μπαρμπαρός» και να προχωρήσουν, έστω και εν μέρει
στα τυφλά σε πιο «σίγουρο» στόχο, που έχει επεξεργαστεί
στην περιοχή η πολύπειρη ΕΝΙ.

Ο Τραμπ στο εδώλιο
Η ώρα της δίκης του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε και έτσι το όνομα του Αμερικανού μεγιστάνα μπαίνει ως τρίτο στη
λίστα των προέδρων των ΗΠΑ που παραπέμφθηκαν σε δίκη με πρόταση μομφής.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, καθώς αρνήθηκε να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στην
Ουκρανία, εάν η χώρα δεν ξεκινούσε έρευνα κατά του γιου του δυνητικού αντιπάλου στις εκλογές του Νοεμβρίου,
Τζο Μπάιντεν. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, στη δίκη που ξεκινά σήμερα. Η δεύτερη
κατηγορία εναντίον του 45ου Αμερικανού προέδρου αφορά την παρεμπόδιση της έρευνας του Κογκρέσου επί του
θέματος.
Μετά τη συνεδρίαση της Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου εγκρίθηκαν τα άρθρα παραπομπής ενάντια στον Ντόναλντ
Τραμπ, τον λόγο παίρνει η Γερουσία. Εκεί, θα ακουστούν οι δύο πλευρές, εισαγγελείς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δικηγόροι από τον Λευκό Οίκο αλλά και οποιοσδήποτε μάρτυρας, και στη συνέχεια θα αποφασιστεί εάν ο
Αμερικανός πρόεδρος θα καταδικαστεί.
Η καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται, βέβαια, απίθανη, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν την πλειοψηφία
της Γερουσίας. Για να καταδικαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζονται 67 ψήφοι, ωστόσο, το σώμα αποτελείται
από 47 Δημοκρατικοί και 53 Ρεπουμπλικανούς.
Λίγο πριν τη δίκη, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τα νομικά επιχειρήματα υπεράσπισης που θα επικαλεστεί ο Ντόναλντ
Τραμπ. Η νομική ομάδα υπεράσπισης τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι Δημοκρατικοί δεν προσδιόρισαν το «αδίκημα
καθαίρεσης», ενώ χαρακτηρίζει την έρευνα «ανεπανόρθωτα προβληματική». Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την στήριξη των κατηγοριών.
«Η Γερουσία πρέπει ταχέως να απορρίψει αυτά τα ελλιπή άρθρα παραπομπής και να αθωώσει τον πρόεδρο», τονίζουν
στο συνοπτικό σημείωνα, ενώ χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες «προσβολή» στο αμερικανικό Σύνταγμα.
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Λιβύη: Η Ελλάδα έτοιμη
για ρόλο επιτηρητή
στο εμπάργκο όπλων
Η Ελλάδα είναι έτοιμη να μετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή επιτήρησης του εμπάργκο
και της εκεχειρίας αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετικά με τη Λιβύη, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή.
Την ίδια θέση εξέφρασε και ο Νίκος Δένδιας
αμέσως μετά τη συνάντηση με τον στρατηγό,
Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα την περασμένη
Παρασκευή.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κοινή αίσθηση
είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν έφυγε εκνευρισμένος από τη Διάσκεψη
του Βερολίνου για την Λιβύη, καθώς η απόφαση για την επιβολή του εμπάργκο όπλων
πλήττει κυρίως τα δικά του σχέδια.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι υπουργοί
Εξωτερικών της Ε.Ε., σύμφωνα με την ίδια
διπλωματική πηγή, συζήτησαν για πιθανούς
τρόπους συνέχειας των ευρωπαϊκών κινήσεων επί της απόφασης του Βερολίνου, μεταξύ
των οποίων και μια στρατιωτική αποστολή
κάτι για το οποίο δεν υπήρξε καμία αντίρρηση
εκ των κρατών-μελών.
Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας εξέφρασε την ενόχληση της Ελλάδας
που δεν υπήρξε στα συμπεράσματα της Διάσκεψης ρητή αναφορά που να καταδεικνύει
ότι τα μνημόνια Τουρκίας-Λιβύης είναι κενά
περιεχομένου.
Η Ελλάδα αναμένει να συμπεριληφθεί και
αυτή στα επόμενα στάδια της Διαδικασίας
του Βερολίνου, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του μετά
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών
Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.
Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη
διαδικασία ένα θετικό πρώτο βήμα, εξέφρασε
όμως την ενόχληση της Ελλάδας γιατί δεν
υπήρξε στα συμπεράσματα ρητή αναφορά
που να καταδεικνύει ότι τα μνημόνια Τουρκίας-Λιβύης είναι κενά περιεχομένου.
«Σήμερα, στο ευρωπαϊκό συμβούλιο έγινε
αναλυτική συζήτηση για τα ζητήματα της
Λιβύης. Είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ
από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και
να χαρακτηρίσω τα συμπεράσματα του Βερολίνου, καταρχάς, σαν ένα θετικό πρώτο
βήμα», σημείωσε ο κ. Δένδιας και συνέχισε:
«Θετικό, γιατί βεβαιώνει τη διάθεση όλων των
πλευρών να βρουν μια πολιτική λύση και γιατί
επαναλαμβάνει την ανάγκη εφαρμογής του
εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη».
«Βεβαίως όμως είναι ένα πρώτο και μόνο ένα
πρώτο βήμα», επεσήμανε. « Όλα θα κριθούν
από τη συνέχεια».
«Είχα επίσης τη δυνατότητα να εκφράσω την
ενόχληση της ελληνικής πλευράς όχι μόνο
γιατί δεν προσκλήθηκε σε αυτή τη διαδικασία
αλλά επίσης και κυρίως γιατί δεν συμπεριλήφθησαν στα συμπεράσματα στοιχεία που
να αποτελούν ρητή αναφορά στην ομόφωνη
απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης του Δεκεμβρίου, μια απόφαση που
μας δεσμεύει όλους».
«Και μάλιστα όταν στο Βερολίνο παρίστατο η
ηγεσία όλων των ευρωπαϊκών θεσμών» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι
ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας
Ζοζέπ Μπορέλ, τον «διαβεβαίωσε ότι η θέση
της ΕΕ παραμένει η ίδια, ότι τα μνημόνια
είναι παράνομα και αυτά τα μνημόνια είναι
κενά περιεχομένου».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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«Μία αγκαλίτσα
για κάθε μωράκι».
Το Χαμόγελο
του Παιδιού ανοίγει
σπίτι για
εγκαταλελειμμένα μωρά
Με τη δική μας συνεισφορά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα ανοίξει μια στοργική
αγκαλιά για κάθε εγκαταλελειμμένο
μωρό. Ζητά τη βοήθεια μας για να ανοίξει
άμεσα το «Σπίτι του μωρού».
Ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος αναφέρει:
«Το Σπίτι του Μωρού» γίνεται με την
ευκαιρία της προσπάθειας να δώσουμε
τη δυνατότητα σε κάποια μωρά που είναι
παρκαρισμένα σε διάφορα Νοσοκομεία.
Παιδάκια που έχουν προβλήματα υγείας.
Μωρά τα οποία θέλουν μια αγκαλίτσα και
θέλουν να πάνε σε μια πιο μόνιμη αγκαλιά, μιας οικογένειας. Να περάσουν ένα
μεταβατικό στάδιο της φροντίδας υγείας.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητά τη δική
σας πολύτιμη υποστήριξη για να λειτουργήσει άμεσα «Το Σπίτι του Μωρού». Εκεί
θα φιλοξενούνται μωρά από 0 έως 24
μηνών, που σήμερα βρίσκονται εγκαταλελειμμένα σε Νοσοκομεία και Μαιευτήρια.
Κάποια από αυτά τα μωρά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Άλλα
έχουν υποστεί κακοποίηση και παραμέληση, άλλα πάλι εγκαταλείφθηκαν λίγες
ώρες μετά τη γέννησή τους.
Σε κάθε περίπτωση τα μωρά στερούνται
τα απαραίτητα. Με σημαντικότερο όλων
τη σταθερή, εξατομικευμένη φροντίδα
που είναι επιβεβλημένη για την ομαλή
ανάπτυξή τους.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει την
εμπειρία και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να λειτουργήσει «Το Σπίτι του
Μωρού». Στα 24 χρόνια δράσης του έχει
μεγαλώσει εκατοντάδες μωρά στα Σπίτια
του, έχει αναλάβει τη φροντίδα δεκάδων
μωρών με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παρέχοντάς τους όλα όσα είχαν ανάγκη
και κυρίως μια πραγματική ευκαιρία για
τη ζωή και το μέλλον τους.
Τελικός στόχος για κάθε μωρό είναι να
προχωρήσει η διαδικασία της αναδοχής/
υιοθεσίας του βάσει των διαδικασιών.
Όπως ορίζονται από τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς.
Η ΕΡΤ στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιώντας την Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 ολοήμερο αφιέρωμα
στον Οργανισμό μας.
Με στόχο την κινητοποίηση και συμμετοχή όλων μας ώστε να ανοίξουμε άμεσα τη
μεγάλη αυτή αγκαλιά για κάθε μωρό!
Η προσπάθεια αυτή θα κορυφωθεί με μία
ειδική τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ1 από
τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Με
παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Λένα
Αρώνη, την οποία θα πλαισιώνουν επώνυμοι που στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους
για τη δημιουργία του νέου αυτού Σπιτιού.
Παράλληλα, επιστήμονες θα τεκμηριώσουν την απόλυτη ανάγκη δημιουργίας
του νέου αυτού χώρου. Μαζί μας θα είναι
άνθρωποι που θα μοιραστούν τις δικές
τους μοναδικές προσωπικές ιστορίες.
30 Ιανουαρίου 2020 ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να έχει κάθε μωρό τη δική
του, μοναδική αγκαλιά!

Αλλάζουν τουαλέτες
και σεντόνια τα Νοσοκομεία
με χορηγίες εφοπλιστών

Σ

ε ανακαίνιση αναμένεται να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Υγείας στα δημόσια
νοσοκομεία, με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται μάλιστα να ανακοινώσει το μεσημέρι
ότι εξασφαλίσθηκε κονδύλι ύψους 900.000 ευρώ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
προκειμένου να γίνει ένα μίνι λίφτινγκ στα νοσοκομεία.
Ειδικότερα με βάση τον σχεδιασμό αλλά και τις ανάγκες
που υπάρχουν, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής στα δωμάτια των δημοσίων
νοσοκομείων και στις κλινικές που σήμερα παρουσιάζουν
έντονα σημάδια εγκατάλειψης. Είναι άλλωστε γνωστό ότι
υπάρχουν νοσοκομεία που τα δωμάτια δεν διαθέτουν ούτε
καν ατομική τουαλέτα αλλά είναι διαθέσιμη μόλις μία για
πολλούς ασθενείς.
Τη σχετική ανακοίνωση θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

επιχειρώντας να δείξει την στενή συνεργασία με την Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών η οποία θα στηρίξει οικονομικά το
εγχείρημα.
Ταυτόχρονα με χρηματοδότηση των εφοπλιστών θα αλλάξει και όλος ο εξοπλισμός των κλινοσκεπασμάτων των
νοσοκομείων, τα οποία επίσης σήμερα είναι είδος προς
εξαφάνιση.
Την ευθύνη της ανακαίνισης θα έχουν οι νέοι Διοικητές
των Νοσοκομείων που ανέλαβαν πρόσφατα.

Νεκρώνει το Βόρειο Αιγαίο: Γενική απεργία σε Μυτιλήνη, Σάμο, Χίο
Στο δρόμο βγαίνουν για άλλη μια φορά κάτοικοι της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Χίουσήμερα 22.1 ζητώντας
μεταξύ άλλων την άμεση και μαζική αποσυμφόρηση των νησιών με μεταφορά των προσφύγων-μεταναστών στην
ηπειρωτική χώρα και ισοκατανομή σε δομές φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Κλειστές θα είναι οι
υπηρεσίες των περισσότερων δήμων του Βορείου Αιγαίου, ενώ την Πέμπτη (23.1) θα λειτουργήσουν μόνο οι παιδικοί
σταθμοί και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
Δήμαρχοι και πολίτες απορρίπτουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης της ΝΔ για hotspot – φυλακές στα νησιά των
5000+ ανθρώπων. Παράλληλα, ζητούν μόνο μία μικρή δομή σε κάθε νησί για υποδοχή, καταγραφή, ταυτοποίηση
με υγειονομική υποστήριξη και μετά προώθηση στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που θέλουν να προωθηθούν.
Μία μέρα αργότερα, την Πέμπτη (23/01) οι δήμαρχοι του όλων των Αιγαιοπελαγιτών (Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και
Λέρου) θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας τόσο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής όσο και
στο Μέγαρο Μαξίμου ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
προσφυγικό
Πυρά κατά του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη εξαπολύει το Εργατικό Κέντρο Λέσβου τόσο για τις θέσεις που
εκφράζει όσο και για την συγκέντρωση που διοργανώνει η Περιφέρεια την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου. «Με τις θέσεις
που εκφράζει για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό και με την απόλυτη συμφωνία του με την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης – ΕΕ αποδεικνύει περίτρανα ότι είναι υπέρ του εγκλωβισμού προσφύγων & μεταναστών, την
λειτουργία των hot spot αλλά και τη δημιουργία νέων κλειστών κέντρων κράτησης» αναφέρει μεταξύ άλλων το
Εργατικό Κέντρο για τον κ. Μουτζούρη.
Τις κινητοποιήσεις της Τετάρτης (22.1) συντονίζουν η περιφερειακή παράταξη «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», οι δημοτικές παρατάξεις στο Δήμο Μυτιλήνης «ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» και «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ», στο Δήμο Χίου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ» και στο Δήμο Ανατ. Σάμου «Η ΣΑΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ».
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Ερχεται νέο χαράτσι
στις πλαστικές
σακούλες
Ακριβότερα θα πληρώνουμε το... πλαστικό στην καθημερινότητά μας από το
προσεχές διάστημα, καθώς το υπουργείο
Περιβάλλοντος προσανατολίζεται στην
επέκταση του περιβαλλοντικού τέλους
της λεπτής σακούλας μεταφοράς και σε
εκείνη με μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος, στοχεύοντας να εντάξει στο μέτρο
το σύνολό τους. Οι αλλαγές θα έρθουν
με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει και διαφοροποιήσεις ως προς τη
διάθεση των εσόδων από το συγκεκριμένο
ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος, οι
οποίες περιελάμβαναν την παροχή τσαντών πολλαπλών χρήσεων στους πολίτες.
Η επέκταση του περιβαλλοντικού τέλους, το οποίο σήμερα είναι 0,09 ευρώ
(ύστερα από την αύξησή του από τα 0,04
ευρώ πριν από έναν χρόνο), θα γίνει σε
δύο κατηγορίες, ώστε να αποθαρρύνει
τη χρήση κάθε είδους πλαστικής σακούλας μεταφοράς και συγκεκριμένα: Στις
πλαστικές σακούλες πάχους άνω των 50
μικρών (μm).
Σε κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες
έως τώρα εξαιρούνται από τη σχετική
ρύθμιση, δηλαδή περίπτερα και υπαίθριες
αγορές (λαϊκές κ.λπ.)
Ενας από τους λόγους που φαίνεται να
οδηγεί στην απόφαση αυτή είναι και η
«εξαφάνιση» της λεπτής πλαστικής σακούλας από αρκετά σημεία πώλησης λιανικής και κυρίως από τα σούπερ μάρκετ
και η αντικατάστασή της από σακούλες
με μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος, από
50 έως 70 μικρά (μm), οι οποίες επίσης
τιμολογούνται, αλλά δεν επιβαρύνονται
με περιβαλλοντικό τέλος.
Αποτέλεσμα είναι τα έσοδα από αυτές
να μην κατευθύνονται στο Δημόσιο,
με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων
ανακύκλωσης, αλλά στα ταμεία των επιχειρήσεων.Αλλά και στα καταστήματα
στα οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η
λεπτή πλαστική σακούλα, συνυπάρχει
με αυτές μεγαλύτερου πάχους, τις οποίες
οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν
θεωρώντας τες περισσότερο ανθεκτικές.
Με τον τρόπο αυτό, ενώ έχει μειωθεί σημαντικά η χρήση της λεπτής πλαστικής
σακούλας στη χώρα, η μείωση του πλαστικού που καταλήγει σε ΧΥΤΑ δεν είναι
αντίστοιχη. Αντίθετα, φαίνεται ότι πλέον
απλώς χρησιμοποιούμε σακούλες με περισσότερο πλαστικό, παραμένοντας...
εθισμένοι σε αυτή: «Αυτό βεβαίως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός
ότι μετά την κρίση έχει αυξηθεί γενικά και
ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων,
ο οποίος βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση
με την αύξηση της κατανάλωσης» εξηγεί
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Περιβάλλοντος και αρμόδιος για θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης
Γραφάκος. Ο ίδιος, πάντως, χαρακτηρίζει επιτυχημένο το μέτρο της επιβολής
περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές
σακούλες, καθώς στα δύο χρόνια της
εφαρμογής του η χρήση τους έχει μειωθεί δραστικά. Εκτιμάται ότι πλέον από
την κατανάλωση έως και 240 λεπτών
σακουλών ανά άτομο τον χρόνο πριν από
την εφαρμογή του μέτρου, έχουμε πέσει
περίπου στις 60 σακούλες ετησίως, με τον
στόχο να είναι 40 σακούλες έως το 2025.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ποια επαγγέλματα
«κινδυνεύουν» από την
4η βιομηχανική επανάσταση

Α

ντιμέτωποι με τον κίνδυνο, είτε να χάσουν τη δουλειά τους είτε να περιοριστούν οι αρμοδιότητές
τους λόγω πλήρους ή μερικής αντικατάστασής τους από μηχανήματα, βρίσκονται σχεδόν στο
σύνολό τους τα επαγγέλματα στην Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο κίνδυνο, φαίνεται βέβαια πως αντιμετωπίζουν ειδικότητες όπως χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού, συναρμολογητές και ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, λόγω της ψηφιοποίησης στην αγορά
εργασίας. Μάλιστα, ο κίνδυνος μεγαλώνει στα χαμηλά και μεσαία
εισοδηματικά στρώματα των μισθωτών.
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο υψηλός
βαθμός κινδύνου δεν επικεντρώνεται σε έναν κλάδο ή κατηγορία
επαγγελμάτων. Διαχέεται στο σύνολο των κατηγοριών επαγγελμάτων.
Μάλιστα κάθε επάγγελμα παρουσιάζει σε κάποιους - επιμέρους τομείς, κίνδυνο αντικατάστασης από αυτόματα συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης. Η μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ διερευνά τις επιπτώσεις της
“4ης βιομηχανικής επανάστασης” στην ελληνική αγορά εργασίας.
Και διαπιστώνει, ότι το σύνολο του εργατικού δυναμικού, δυνητικά κινδυνεύει κατά περίπου 6% με 9%. Παράλληλα, οι μελετητές
επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μια πιθανή
υποκατάσταση του ανθρώπου από μηχανές και κατά συνέπεια η
ανεργία για τους εργαζόμενους. Κίνδυνος υπάρχει και όσον αφορά
την πιθανή “συμπληρωματικότητα” στις θέσεις εργασίας. Με άλλα
λόγια αποδεικνύεται ως μείζον θέμα όχι η κατάργηση επαγγελμάτων
από τις μηχανές αλλά η αντικατάσταση επιμέρους δεξιοτήτων που
απαιτούνται συχνά συνδυαστικά στα πλαίσια ενός επαγγέλματος.
Σε αυτό το περιβάλλον, η μελέτη επισημαίνει ότι μείζονα ρόλο
διαδραματίζει ο βαθμός προσαρμογής των εργαζομένων στον διαμορφούμενο νέο τεχνικό καταμερισμό εργασίας. Ο βαθμός αυτός
άλλωστε, τονίζεται, επηρεάζει τη σχέση που θα διαμορφωθεί μεταξύ
εργαζομένων και αυτοματοποιημένων συστημάτων, ως προς το κατά
πόσο θα πάρει τον χαρακτήρα υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας. Άλλωστε, οι ερευνητές παραδέχονται ότι η εισαγωγή νέων
τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής ενδέχεται να δημιουργήσει
και θετικές τάσεις στη ζήτηση εργασίας.
Η μελέτη ερευνά το πρόβλημα με βάσει δείκτες καθηκόντων που
απαιτούν οι θέσεις εργασίας και τα οποία καθήκοντα μπορούν δυνητικά να αντικατασταθούν από μηχανές.
Για το σύνολο του εργατικού δυναμικού το ποσοστό καθηκόντων
που απαιτούν οι θέσεις εργασίας το οποίο εμφανίζει υψηλό βαθμό
διακινδύνευσης κυμαίνεται από 1,4% έως 14,4%. Αξίζει μάλιστα
να αναφερθεί πως οι δείκτες συνδυαστικών καθηκόντων εργασίας

παρουσιάζουν χαμηλότερη διακινδύνευση.
Για τα επαγγέλματα που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό, οι υψηλοί βαθμοί διακινδύνευσης καθηκόντων εργασίας από τη δυνητική
εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων στη διαδικασία παραγωγής διαχέονται με διαφορετικούς τρόπους σε όλες τις κατηγορίες
επαγγελμάτων. Σε όλες τις κατηγορίες διαπιστώνονται σε διαφορετικά
τμήματα των δεικτών ποσοστά διακινδύνευσης άνω του 10%.
Συνοπτικά παρατηρείται το φαινόμενο στους επιμέρους δείκτες
αυτονομίας έναντι της διαδικασίας εργασίας, αλληλεπίδρασης,
ενεργού εκμάθησης και επίλυσης προβλημάτων να συγκροτείται
μία ομάδα κατηγοριών επαγγελμάτων με σχετικά μεγάλα ποσοστά
υψηλού βαθμού διακινδύνευσης. Αυτή η ομάδα απαρτίζεται από
τις εξής κατηγορίες :
· Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών,
· Ειδικευμένοι τεχνίτες,
· Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων και
· Ανειδίκευτοι εργάτες.
Από την άλλη πλευρά, στους δείκτες «ρουτίνας» σχηματίζεται μία
διακριτή ομάδα με μεγάλα ποσοστά υψηλού βαθμού διακινδύνευσης
που απαρτίζεται από τις εξής κατηγορίες επαγγελμάτων:
· Ένοπλες δυνάμεις,
· Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη,
· Επαγγελματίες,
· Τεχνικοί και συναφή επαγγέλματα,
· Υπάλληλοι γραφείου.
Η εξέταση και των άλλων δεικτών δείχνει ότι η διακινδύνευση καθηκόντων εργασίας δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο επαγγελμάτων.
Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι η δυνητική
εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων στη διαδικασία παραγωγής δεν «πλήττει» μόνο μία κατηγορία εργαζομένων, είτε αυτοί είναι
«ανειδίκευτοι» είτε «μεσαίου επιπέδου ειδίκευσης» εργαζόμενοι.
Σε σχέση με το ύψος των μηνιαίων μισθών, υψηλοί βαθμοί δυνητικής
διακινδύνευσης διαχέονται, επίσης, σχεδόν σε όλες τις μισθολογικές
κατηγορίες με διαφορετικό τρόπο ωστόσο, ανάλογα με τα καθήκοντα
εργασίας και τους συνδυασμούς τους. Εμφανίζεται να σχηματίζονται
τρεις ομάδες εισοδηματικών κατηγοριών, «χαμηλή», «μεσαία» και
«ανώτερη», που εμφανίζουν υψηλό βαθμό διακινδύνευσης σε διαφορετικές κατηγορίες απλών ή συνδυαστικών καθηκόντων εργασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Στο ηλεκτρονικό
εμπόριο μπαίνει
η «Σκλαβενίτης»
με εξαγορά έκπληξη
Την πολυαναμενόμενη κίνηση για την είσοδο της στο ηλεκτρονικό εμπόριο έκανε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προχωρώντας στην εξαγορά του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ της χώρας,
caremarket.gr από την YODA Α.Ε.
Με αυτό τον τρόπο η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής στη χώρα
κάνει δυναμική είσοδο σε μία αγορά από την οποία έως σήμερα
απείχε αναγνωρίζοντας μάλιστα πως ο στόχος πλέον είναι η
μετάβαση της στην ψηφιακή εποχή.
Το τίμημα της αγοράς δεν γνωστοποιήθηκε ενώ πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της αλυσίδας λιανικής διευκρίνιζαν στο ΝΜ
πως η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά και μόνο την πλατφόρμα
caremarket.gr και όχι την εταιρεία
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ή caremarket.gr θα συνεχίσει
να λειτουργεί απρόσκοπτα, ενώ οι χρήστες της θα αποκτήσουν
σταδιακά πρόσβαση σε ένα διευρυμένο κωδικολόγιο προϊόντων,
σε τιμές «τόσο φθηνά όσο πουθενά», απολαμβάνοντας την υψηλή
ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση που συνοδεύουν το όνομα
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.
Η πλήρης ενσωμάτωση της πλατφόρμας στην Επιχείρηση θα
πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εναρμονίσει τη
λειτουργία της caremarket.gr με το μοντέλο εμπορικής λειτουργίας και φιλοσοφίας που εφαρμόζει σε κάθε σημείο επαφής με
τους πελάτες της.
Σημειώνεται πως η εταιρεία θα απορροφήσει το σύνολο των
50 εργαζομένων της caremarket.gr και μακροπρόθεσμα σχεδιάζει να ενισχύσει τις υπηρεσίες logistics της πλατφόρμας,
δημιουργώντας περαιτέρω σημεία διανομής των προϊόντων για
τις ηλεκτρονικές αγορές.
Από την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ο κ.
Λάμπρος Παπακοσμάς δήλωσε σχετικά: «Θέτοντας σταθερά
σε προτεραιότητα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών,
στόχος της Επιχείρησης είναι να ενισχύσει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, πάντα με βάση το μοντέλο εμπορικής λειτουργίας
και φιλοσοφίας που ισχύουν από την πρώτη ημέρα ίδρυσής
της. Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα της
Επιχείρησης προς τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
ώστε όλοι οι καταναλωτές να μπορούν να βρίσκουν και σε online
περιβάλλον μία ευρεία ποικιλία προϊόντων σε τιμές «τόσο φθηνά
όσο πουθενά» και την άριστη ποιότητα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».
Υπενθυμίζεται πως ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σήμερα αριθμεί
497 καταστήματα και 28.300 εργαζομένους.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΕΤΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΩΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.

EΛTPAK A.E.
ANΩNYMOΣ EMΠOPIKH, BIOMHXANIKH & ANTIΠPOΣΩΠEIΩN MHXANΩN
& ANTAΛΛAKTIKΩN & NAYTIΛIAKH ETAIPEIA
Γ.E.M.H. 341201000
ANAKOINΩΣH

Aνακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1
του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του N.3310/2005,
όπως αυτές τροποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το N. 3414/2005. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό του
Δήμου Hρακλείου με Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης 129330/19.12.2019 και
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης &
Aυτεπιστασίας».
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της
EΛTPAK A.E.

www.prismadv.gr
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ»
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1991 ΦΕΚ 915/8-11-1991)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα,
προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:
Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ένα νέο–α
, εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες
σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι
Αλτιναλμαζη.
Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου
θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας
εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον
«λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση
των μελών του ΔΣ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησηυποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης
δήλωσης ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει
υποτροφία για τις σπουδές από άλλη
κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι
δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα,
θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή
με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ στα
γραφεία του Ιδρύματος στο Κατάστημα
Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240
ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο
και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη
κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου
τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1) απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής
2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή
ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές
3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων
του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη
δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί
περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου
για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά
με την οικονομική αδυναμία του, η οποία
θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή
των σπουδών του και συγκεκριμένα α)
πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και
των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων του ιδίου και
της οικογενείας του υποψηφίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το
Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του
συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι
αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του
υποψήφιου και των γονέων του.
4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής ταυτότητος από την οποία
αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια
του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου,
5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου
6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου
να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των
σπουδών του,
7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την
ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα,
ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)
8) δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.
2472/1997) έντυπο της οποίας αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.
klirodotima-altinalmazi.gr)
Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά

μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο
μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής
υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος στο
Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.,
45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας.Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου
αναρτάται στην έδρα του Ιδρύματος και
σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς
και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.
klirodotima-altinalmazi.gr) προκειμένου
να λάβουν γνώση της επιλογής και οι
ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση
στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση
ενστάσεων κατά της επιλογής.
Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της
Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ.ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που
χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των
διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) και
για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος
(ακαδημαϊκό έτος).
ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Σεπτέμβριο 2019) και θα διαρκέσει μέχρι
τη λήξη της διάρκειας των κανονικών
βασικών σπουδών του υποτρόφου στο
Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο
του τελευταίου έτους σπουδών) µε την
προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα
παραβεί τους όρους του συμβολαίου
της υποτροφίας του και τις διατάξεις του
ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29
του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου
απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών
κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά
πλήν του Κράτους»
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε
επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών,
εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει
υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών
του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση
φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο
επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος
ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την
παρακολούθηση του Τμήματος ή της
Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για
ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από
τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτηση του /της, δύο μήνες τουλάχιστον πριν
την λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας
και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος
να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει
επάρκεια εσόδων στο Ίδρυμα. Η έγκριση
παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται
στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που αποφασίζει ύστερα από
σχετική εισήγηση του ΔΣ του Ιδρύματος
( άρθρο 27 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί
του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ
κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα
Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»).
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική
ως προς τον αριθμό των εξεταστέων
μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια
εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου (αρθρ. 59 παρ. 1του
ΑΝ2039/39)
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και

άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη
της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Ιδρυμα εντός
2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή.
Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος
οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία
εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού
, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων
των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 60 παρ.1
του ΑΝ 2039/39)
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις
σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η
υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο
Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε
ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την
είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου
περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 61 παρ.1 του ΑΝ 2039/39
σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1
α΄ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-1941)
ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή
σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος
και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης
(αρθρ.62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το αρθρ. 29 παρ. 1 β΄ του ΚΔ
18/23-8-41)
στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν
παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη
τους Νόµους του Κράτους, Σε αυτήν
την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει
να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που
έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων
των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 58 του
ΑΝ 2039/39)
ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη
συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (αρθρ. 57 παρ.1
του ΑΝ 2039/39)
η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων
εσόδων του Ιδρύματος
Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ
18/23-8-1941.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας
για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν
γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ
του/της υποτρόφου (αρθ.59 παρ. 2 του
ΑΝ 2039/1939).
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι
250 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.250 ευρώ θα
καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα
Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού του υποτρόφου άπαξ, στο
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την
προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης
της υποτροφίας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε
ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη
της κανονικής διάρκειας των βασικών
του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή
φοίτησης.
Η πρόσκληση και οι όροι προκήρυξης
πρέπει να γνωστοποιείται α) στην Δ/
νση Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ και β)
στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας ήτοι στην Δ/
νση Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπ/σης
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με
το αρθρ. 56 παρ. 1 του ν.4182/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην ταχυδρομική διεύθυνση:
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.
Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»
ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο
ή www.klirodotima-altinalmazi.gr
e mail (info@klirodotima-altinalmazi.gr)»
Αλεξανδρούπολη, 30-9-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 2713Β΄/13-01-2020
έκθεση επιδόσεώς της, η Δικ. Επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ηλείας Αθηνά
Χρ.Γαλανοπούλου, κάτοικος Πύργου,
επέδωκε αντίστοιχα ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας
του Φωτίου Δούλα του Παναγιώτη και
της Χρυσάφως, κατοίκου της τ.κ. Κοσκινά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ηλείας, για την Χαμιντέ Ράπι του Εμίν
και της Μάγε, πρώην κάτοικου Αθηνών
(οδός Σατωμβριάνδου αρ.51), και ήδη
αγνώστου διαμονής, την από 16-7-2019
Αγωγή Διαζυγίου του ανωτέρω, απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηλείας (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Μει 159/2019)
για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 26η
Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 09:00 π.μ., με αίτημα να κηρυχθεί
για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό της αγωγής, λυμένος ο υφιστάμενος πολιτικός γάμος, που τελέστηκε
την 30η Μαρτίου 2002, στο Δημαρχείο
της πόλεως της Αρχαίας Ολυμπίας του
ομώνυμου Δήμου Π.Ε.Ηλείας, από τον
Δήμαρχο Αρχ.Ολυμπίας και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Προς γνώσιν και για τις
νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως
παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Πύργος, 15-01-2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Σπ. Κολλιοπούλου
Δικηγόρος – Διαπ.Διαμεσολαβήτρια
28ης Οκτωβρίου 39, 27100, Πύργος
Τηλ. 6937282796, 2621026990
Email:konstantinakolliopoulou@
gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο
Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 17/01/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Μάρκου
Ορφανουδάκη ως πληρεξούσιος της
Αλεξάνδρας Γοργομύτη του Αγγέλου
και της Ελευθερίας, κατοίκου Άνω Λιοσίων, οδός Νεμέας αρ. 17, με ΑΔΤ ΑΝ
396692 και ΑΦΜ 150738571, επέδωσα
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 9930Γ/17-01-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/01/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΔΗΛΩΣΗ, για την άγνωστη διαμονή
και διεύθυνση του LEDJO DRVISHAJ
(ΛΕΝΤΙΟ ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ) του Leonidha
(Λεωνίδα) και της Violeta (Βιολέτα), πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός
Εσπερίδων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, γεννημένος στο Vlore Αλβανίας
στις 02/05/1986, κάτοχος διαβατηρίου με
αριθμό BJ 2922874-19-12-2011 εκδοθέν
από τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας,
λήξης 18/12/2021, με σφραγίδα εισόδου
28/03/2015, με την οποία ζητείται η λύση
της υπ’ αρ. 1218/20-05-2015 πράξης
Συμφώνου Συμβίωσης της συμβολαιογράφου Βικτωρίας Κ. Αδαμάκη.
Αθήνα 21/01/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Χ. Ντόγκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 1873/2018
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική Διαδικασία), η οποία
εκδόθηκε κατόπιν της από 14/07/2014 με
Γ.Α.Κ. 85989/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11820/2014 (πράξη
κατάθεσης της Γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), του
ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12
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και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί
καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της
εναγομένης κ. Παρασκευής ΜΑΘΑΡΙΚΟΥ
του Αλεξάνδρου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμ. 96Α και ήδη
αγνώστου διαμονής και με την οποία το
ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το
διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι:
1) Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2)
Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας
στο ποσό των 200,00 ευρώ, 3) Δέχεται
την Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το
ποσό των 24.374,58 ευρώ, με το νόμιμο
τόκο από την επομένη επίδοσης της
αγωγής έως την εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή
για το ήμισυ του ως άνω κεφαλαίου 6)
Καταδικάζει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα
οποία ορίζει στο ποσό των 750,00 ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις
22/02/2018. Κάτω δε αυτής υπάρχει η
από 30/12/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως
άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Αντ.
Κάππου, με την οποία παραγγέλλει να
επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες
η ως άνω εναγόμενη. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Παρασκευή
ΜΑΘΑΡΙΚΟΥ του Αλεξάνδρου, πρώην
κάτοικο Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμ.
96Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ως
προκύπτει εκ της υπ' αριθμ. 6129Β'/1501-2020 εκθέσεως επιδόσεως εμού του
ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου
Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 15/01/2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με τις υπ’αρ. 9468/9-01-2020 και
9590/17-1-2020 εκθέσεις μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά
από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μαρίας Αλεξανδρή πληρεξούσιας
του Ivan Kostov του Nikolov κατοίκου
Σπάτων οδού Αγ.Δημητρίου αρ. 15, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για την
Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Τσελέπη το
γένος Δημητρίου και Βούλας Γέρουθ
και για τον Γεώργιο Τσελέπη του Ιωάννη
αμφότεροι πρώην κάτοικοι Γαλατσίου
Αττικής οδού Αρτέμιδος αρ. 16 και ήδη
αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο
της υπ’ αριθμ. 3046/2011 Απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
με την οποία δικάζει ερήμην των εναγομένων, ορίζει παράβολο ανακοπής
ερημοδικίας για την ερημοδικασθείσα
πρώτη των εναγομένων το ποσό των
150€, απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, απορρίπτει την αγωγή ως προς τον
δεύτερο των αναγομένων , υποχρεώνει
την πρώτη των εναγομένων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 15.500€
με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της
υπό κρίση αγωγής και μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καταδικάζει την πρώτη των
εναγομένων στα δικαστικά έξοδα του
ενάγοντος στο ποσό των 800€.
Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια
Ανθή Νικολοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην Αθήνα, στις 16.01.2020, με την με
αριθμό 11773/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της
Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με
έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη
Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός
Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528),

ύστερα από έγγραφη παραγγελία της
Άννας Φουντουκοπούλου του Παναγιώτη
και της Ελπινίκης, κατοίκου Σουρωτής
Θεσσαλονίκης, άνευ οδού, επέδωσα
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για
τον Μενέλαο Λογοθέτη του Ιωάννη και
της Ελένης, πρώην κατοίκου Μπλαγκόεβραντ (Blagoevrad) Βουλγαρίας, οδός
Ούλιτσα Αλεξάντερ Σταμπολίσκι (Ulica
Alexander Stamboliyski) αρ. 14 και νυν
αγνώστου διαμονής, την με χρονολογία
30.09.2019 κι ενώπιον Παντός Δικαστηρίου και Πάσης Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, της πάνω πρώτης
κατά του δεύτερου με την οποία τον καλεί σε συναινετική λύση του συμφώνου
που αναφέρεται στο ανωτέρω εξώδικο,
όπως ο νόμος ορίζει και το ίδιο το σύμφωνο προβλέπει σε άρθρο του, ενώπιον
της Συμβολαιογράφου που το συνέταξε
όπως ο νόμος ορίζει, άλλως επιφυλάσσεται να προσφύγει ενώπιον τόσο των
αρμοδίων αρχών όσο και των Ποινικών
και Πολιτικών Δικαστηρίων, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην Αθήνα, στις 16.01.2020, με την
με αριθμό 11772/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια
της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών,
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ:
128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Μιχαήλ Γ. Μυγιάκη, πληρεξούσιου των 1)
Ιωάννη Μοσχονήσιου του Χρήστου και
της Δήμητρας, κατοίκου Περιστερίου
Αττικής, οδός Μαρκορά αρ. 3, με ΑΦΜ:
073177707 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου και 2)
Μαρίας Σαλούστρου του Χρήστου και της
Σοφίας, συζ. Ι. Μοσχονήσιου, κατοίκου
Περιστερίου επί της οδού Μαρκορά αρ.
3, με ΑΦΜ: 067186828 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για την Ο.Ε. με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΖΗ Ο.Ε.», τότε
εδρεύουσα στην Ελευθερούπολη και ήδη
άγνωστης έδρας, ακριβές επικυρωμένο
φ/αντίγραφο με χρονολογία 20.12.2019
ΑΙΤΗΣΗΣ, απευθυνόμενη Ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Ιλίου, των πάνω πρώτων
κατά της δεύτερης, με την οποία ζητούν
Να γίνει δεκτή η αίτησή τους, Να διαταχθεί για την αναφερόμενη στο ιστορικό της αίτησης αιτία, η ανατροπή της
εγγεγραμμένης στον τ. 14 και αρ. 202
των βιβλίων κατασχέσεων του Υποθ/
κειου Ιλίου αναγκαστικής κατάσχεσης,
η οποία επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ.
514/17.07.1972 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης ακινήτου του Δικ. Επιμελητή
του Πρωτ. Αθηνών Φωτίου Κοπανιτσάνου κατά της Δήμητρας Καμπόλη του
Κων/νου, συζ. Χρήστου Μοσχονήσιου
και υπέρ της Ο.Ε. «ΜΠΟΖΗ Ο.Ε.», στο
ακίνητο που λεπτομερώς περιγράφεται
στο ιστορικό της αίτησης, Να διαταχθεί η
διαγραφή της άνω κατάσχεσης από τα βιβλία κατασχέσεων του Υποθ/κειου Ιλίου.
Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν α)
η από 23.12.2019 έκθεση κατάθεσης της
Κων/ντίας Βρεττού, Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με ΓΑΚ 4424/2019
και ΕΑΚ 170/2019, με την οποία φαίνεται πως κατατέθηκε νόμιμα το ανωτέρω
αναφερόμενο δικόγραφο και β) Η από
23.12.2019 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη
Χρήστου Καραγιαννίδη, με την οποία
ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου,
την 04.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 π.μ στο ακροατήριο 1, με αριθμό
1, κοιν/νη προ 3 ημερών, προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη
να παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν
και όπου ορίζεται.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Το 1 δισ. ευρώ
θα φτάσουν οι κινέζικες
επενδύσεις
στην Ελλάδα φέτος
Κεφάλαια ύψους 800 εκατ ευρώ μέχρι
1 δισ. ευρώ εκτιμάται από την Ένωση
Κινέζων Επενδυτών Ελλάδας ότι θα
επενδυθούν εφέτος στη χώρα μας για
ακίνητα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
που προσφέρει το πρόγραμμα Golden
Visa.
Αυτό αναφέρθηκε από μέλη της ένωσης
στην εναρκτήρια εκδήλωση για τη
σύστασή της που πραγματοποιήθηκε
το περασμένο Σάββατο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας αλλά και
στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση που
ακολούθησε στα γράφεια της ένωσης.
Στην εναρκτήρια εκδήλωση εκπροσωπήθηκε η κυβέρνηση και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθάνασης: «με τον Αντιπρόεδρο κ. Πικραμμένο και τον πρόεδρο
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθήνας κ. Χατζηθεοδοσίου χαιρετίσαμε
την εναρκτήρια εκδήλωση της Ένωσης
Κινέζων Επενδυτών Ελλάδας. Τους
καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε
κάθε επιτυχία. Η Ελλάδα υποδέχεται και
στηρίζει τους επενδυτές».
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες,
εντός της εβδομάδας εκπρόσωποι της
ένωσης θα συναντηθούν με τον υφυπουργό και θα συζητήσουν προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της
επενδυτικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής
γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου, οι χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτέςαγοραστές ακινήτων για το 2019 έχουν
ανέλθει σε 6.304, εκ των οποίων οι 4371
σε κινέζους οι οποίοι είναι και πρώτοι
στη σχετική λίστα κατάταξης.
Σημειώνεται ότι το 2014 είχαν χορηγηθεί συνολικά 364 άδειες διαμονής σε
επενδυτές - αγοραστές ακινήτων, 785
το 2015, 1.273 το 2016, 2.232 το 2017 και
4.065 το 2018.

Συναγερμός για τον νέο κοροναϊό:

Eκτακτη σύγκληση του ΠΟΥ
Μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για τον
νέο κοροναϊό, που εξαπλώνεται στην Κίνα και έχει πλήξει άλλες τρεις ασιατικές χώρες.

Μια ειδική επιτροπή αναμένεται να συγκληθεί στη Γενεύη
προκειμένου να καθορίσει εάν θα χρειαστεί να κηρύξει μια
«επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας», ένας όρος που χρησιμοποιείται μονάχα στην περίπτωση
των σοβαρότερων επιδημιών, σημείωσε ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας.
Ο νέος κοροναϊός έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες κινεζικές
πόλεις, περιλαμβανομένων της πρωτεύουσας Πεκίνου και
της Σανγκάης, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές, ενώ
ένα τέταρτο κρούσμα έχει αναφερθεί πέραν των συνόρων
της Κίνας.
Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας επιβεβαίωσε ότι ο ιός,
της οικογένειας του SARS, ο οποίος προκαλεί ενός είδους
πνευμονία, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο,
μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε, από την πλευρά
του, ότι ο περιορισμός της επιδημίας και η διάσωση ζωών
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, την ώρα που ο αριθμός
των ασθενών τριπλασιάστηκε και άλλος ένας άνθρωπος
έχασε τη ζωή του.
Μια πρόσθετη δυσκολία του περιορισμού της ασθένειας
συνίσταται στο ότι εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι αναμένεται να ταξιδέψουν εντός της χώρας και στο εξωτερικό

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

στο πλαίσιο των εορτασμών για το κινεζικό νέο έτος, που
ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα.
Οι αρχές παγκοσμίως, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και
πολλών ασιατικών κρατών, έχουν αυξήσει τους ελέγχους
στους ταξιδιώτες από την Ουχάν, την πόλη στην κεντρική
Κίνα, όπου ανακαλύφθηκε ο ιός.
«Η Ουχάν είναι ένας τεράστιος κόμβος και καθώς αναμένεται
μεγάλη αύξηση των ταξιδιωτών στο πλαίσιο του κινεζικού
νέου έτους, τα επίπεδα ανησυχίας πρέπει να παραμείνουν
υψηλά. Περιμένουμε και άλλα από αυτό το ξέσπασμα»
δήλωσε ο Τζέρεμι Φάραρ, ένας ειδικός σε επιδημίες μεταδοτικών ασθενειών και διευθυντής της οργάνωσης Wellcome
Trust global.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ένα σύνολο 217 νέων κρουσμάτων
του ιού στην Κίνα μέχρι τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα (13.00
ώρα Ελλάδας) σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι
198 εκ των οποίων στη Ουχάν.
Πέντε νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στο Πεκίνο και άλλα
14 στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Σε μια άλλη ανακοίνωση,
επιβεβαιώνεται ένα νέο κρούσμα στη Σανγκάη.
Η Νότια Κορέα επιβεβαίωσε, επίσης, σήμερα το πρώτο
κρούσμα, ενώ την περασμένη εβδομάδα δύο κρούσματα
αναφέρθηκαν στην Ταϊλάνδη και ένα στην Ιαπωνία.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Το σπάνιο μέταλλο που
αψηφά τη βαρύτητα και
αναστατώνει τις αγορές

Το απίστευτο ράλι του παλλαδίου μπορεί
να παραταθεί και να δοκιμάσει ακόμα και
τα 3.000 δολάρια ανά ουγκιά, αναφέρει ο
Τζέφρι Κάρι της Goldman Sachs, ο οποίος
ωστόσο συνόδεψε την πρόβλεψη με τη
σαφή προειδοποίηση ότι τέτοιες υψηλές
τιμές δεν μπορούν να διαρκέσουν καθώς οι
τιμές σε επίπεδα ρεκόρ επηρεάζουν τελικά
πτωτικά τη ζήτηση.
«Η ανοδική δυναμική είναι σημαντική
καθώς η αγορά βρίσκεται τώρα σε φάση
που αξιολογεί την προσφορά σε σχέση με
τη ζήτηση», είπε ο Κάρι, επικεφαλής της
παγκόσμιας έρευνας της Goldman για τα
βασικά προϊόντα. Όμως, τα κέρδη δεν
θα είναι «βιώσιμα, καθώς όταν η ζήτηση
υποχωρήσει, θα την ακολουθήσουν και οι
τιμές οι οποίες θα μπουν σε διαδικασία
ενός νέου ανοδικού κύκλου, όπως είδαμε
τον περασμένο χρόνο», είπε.
Το πολύτιμο μέταλλο που μπήκε στο 202ο
με ισχυρό ράλι, έρχεται από ένα 2019 κατά
το οποίο η τιμή του αυξήθηκε κατά 54%:
αιτία η ισχυρή ζήτηση – το παλλάδιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή καταλυτών
για εξατμίσεις – που υποσκελίζει την προσφορά. Τα απανωτά ρεκόρ στην τιμή έχουν
κάνει τους επενδυτές να αναρωτιούνται αν
το ράλι θα συνεχιστεί. Οι εκτιμήσεις της
Goldman Sachs απαντούν θετικά αλλά
προειδοποιούν για ασταθή πτήση με αναταράξεις.
«Αυτή η δυναμική είναι πιθανό να συνεχιστεί έως ότου οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αλλάξουν την παραγωγή με μετάβαση
σε άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως η πλατίνα
και το ρόδιο», είπε ο Κάρι. «Αλλά αυτό
πιθανότατα θα συμβεί μόνο όταν οι ελλείψεις παλλαδίου γίνονται αρκετά σοβαρές
για να δημιουργήσουν προβλήματα στην
παραγωγή ενός αυτοκινήτου, το οποίο είναι
ακόμα μακρινό ενδεχόμενο».
Η τιμή spot του παλλαδίου έκανε νέο ρεκόρ
τη Δευτέρα, στα $ 2.577,27 την ουγγιά. Υποχώρησε κατά 3,5% στα $2.456,18 την Τρίτη,
αλλά αυτό είναι ακόμα 80% υψηλότερο από
ό,τι πριν από 12 μήνες.

