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Στις Βρυξέλλες
μεταβαίνει ο Κικίλιας:
Σήμερα το συμβούλιο
υπουργών Υγείας της ΕΕ
για τον κορωνοϊό
Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο
υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, προκειμένου να
συμμετάσχει στο αυριανό
έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών
Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
κορωνοϊό COVID-19. Το Συμβούλιο ξεκινάει
στις 10πμ (11πμ ώρα Ελλάδας) και θα
παρουσιαστούν οι δράσεις της Ε.Ε. για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού καθώς και τα
επιχειρησιακά μέτρα που έχουν λάβει τα
κράτη μέλη. Στόχος του Συμβουλίου είναι η
ενίσχυση της συνεργασία των κρατών μελών
για έκτακτες καταστάσεις όπου απαιτείται
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση των προληπτικών και προπαρασκευαστικών μέτρων, για
την προστασία της δημόσιας υγείας.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
θα συμμετάσχουν ο Επίτροπος Διαχείρισης
Κρίσεων της ΕΕ κ. Γιάνεζ Λέναρτσιτς και
η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Υγείας
κα Στέλλα Κυριακίδου. Μετά το τέλος του
έκτακτου Συμβουλίου, ο υπουργός Υγείας κ.
Βασίλης Κικίλιας θα προβεί σε δηλώσεις.

ΕΛΚΑ: Δραστική
μείωση της χρήσης λεπτής
πλαστικής σακούλας
στα σούπερ μάρκετ το 2019
Μείωση κατά 98,6% της
χρήσης λεπτής πλαστικής
σακούλας μεταφοράς στα
σούπερ μάρκετ σημειώθηκε το
2019 σε σχέση με το 2017 ενώ
πάνω από 17 εκατ. επαναχρησιμοποιούμενες
τσάντες έχουν προμηθευτεί τα ελληνικά
νοικοκυριά την τελευταία τριετία, όπως
προκύπτει από μελέτη που πραγματοποίησε
το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών.
Τα αριθμητικά στοιχεία που συλλέχθηκαν
αφορούν τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ για το σύνολο του 2019, ενώ υπάρχουν
και εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση
στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Σύμφωνα με
την μελέτη του ΙΕΛΚΑ, το 2019 σημειώθηκε
μείωση 98,6%, σε σχέση με το 2017, στη
χρήση της πλαστικής σακούλας (πάχους
15-50 μικρών) στην οποία επιβάλλεται από
1/1/2019 περιβαλλοντικό τέλος 0,07 ευρώ συν
ΦΠΑ, από 1,8 δισεκ. σακούλες σε λίγο πάνω
από 24 εκατ. σακούλες. Εκτιμάται ότι το 2019
διατέθηκαν περίπου 1,75 δισεκ. λιγότερες
σακούλες σε σχέση με το 2017.

ΝΑΤΟ

Κ. Μητσοτάκης

Μία μεγάλη δημοσκοπική έρευνα έκανε το
Pew Research Center σχετικά με το ΝΑΤΟ,
με ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στους
πολίτες να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι «Υπάρχουν μέρη γειτονικών χωρών
που στην πραγματικότητα ανήκουν σε εμάς;».
➞ σελ. 2

Μόρια

Στην τελετή εγκαινίων της έκθεσης με τίτλο
«Δι’ αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και
Ελληνική Επανάσταση», στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρέστη ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός
συνοδευόταν από τη σύζυγό του Mαρέβα
Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.
σελ. 3

Στην έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για άμεση εκκένωση της Μόριας στη Λέσβο «από οικογένειες
και ασθενείς» αναφέρεται σε ρεπορτάζ της η
βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

➞

➞ σελ. 8

ΕΕ:

Κλείνει η ψαλίδα ανισότητας ανδρών
και γυναικών στις συντάξεις
Διευρύνεται ο κίνδυνος φτώχειας

Κ

ατά 12 ποσοστιαίες μονάδες
μειώθηκε το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων στη χώρα μα, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα,
η χώρα μας, με τις συνταξιοδοτικές
παροχές των γυναικών να είναι κατά
25% χαμηλότερες σε σχέση με αυτές
των ανδρών, βρίσκεται σε καλύτερη
κατάσταση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κινείται στο 30%.
Όπως επισημαίνει η Eurostat, με
την πάροδο του χρόνου το χάσμα των
συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων
(ηλικίας άνω των 65 ετών) μειώνεται και είναι το 2018 4 ποσοστιαίες
μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με το
2010 (34%).
Παραμένει βέβαια δεδομένο, το γεγονός ότι οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ, με την έκταση του χάσματος να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.
Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται
στο Λουξεμβούργο, όπου οι γυναίκες
ηλικίας άνω των 65 ετών έλαβαν το
2018 43% χαμηλότερη σύνταξη από
τους άνδρες και ακολουθούν από
κοντά, η Μάλτα (42%), η Ολλανδία
(40%), η Αυστρία (39%), η Κύπρος
(38%) και η Γερμανία (37%). Από την
άλλη πλευρά, οι μικρότερες διαφορές στο εισόδημα των συνταξιούχων
μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρήθηκαν σε Εσθονία (1%), Δανία
(7%), Σλοβακία (8%), Τσεχία (13%)

και Ουγγαρία (16%).
Σε σύγκριση με το 2010, το χάσμα των
συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη
της ΕΕ. Οι πιο αισθητές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (από 37%
το 2010 σε 25% το 2018), τη Δανία (-11
ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο και
τη Σλοβενία (κατά 10 μονάδες κάθε
μία) καθώς και στην Γαλλία. Αντίθετα,
το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των
δύο φύλων αυξήθηκε σε επτά κράτη
μέλη της ΕΕ από το 2010. Η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στη
Μάλτα (από 22% το 2010 σε 42% το
2018 ή +20 π.μ.), ακολουθούμενη από
τη Λετονία (9 ποσοστιαίες μονάδες)
Κροατία (4 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ
παρέμεινε αμετάβλητη στη Σλοβακία.
Σε αντίθεση βέβαια με το κλείσιμο
της ψαλίδας στις συντάξεις ανδρών

και γυναικών, αυξάνεται το ποσοστό
των συνταξιούχων που κινδυνεύουν
από τη φτώχεια. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στους 7 συνταξιούχους
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Συγκεκριμένα, το 2018, το ποσοστό των
συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών
που βρέθηκαν να κινδυνεύουν από
τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) ήταν 15%, λίγο πάνω από το 14%
το 2017. Βέβαια, οι συνταξιούχοι κινδυνεύουν λιγότερο απ’ ότι ο υπόλοιπος
πληθυσμός σε ηλικία εργασίας ήτοι
μεταξύ 16 και 64 ετών, που το ποσοστό που βρίσκεται αντιμέτωπο με την
φτώχεια, το ίδιο διάστημα εκτιμάται
σε 17%.
Αναλυτικά, σε αντίθεση με το χάσμα
στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεταξύ των φύλων, το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας για τους συνταξιούχους αυ-

ξάνεται σταδιακά από το 2013, όταν
ήταν κάτω από 13%, αναπηδώντας το
2018 πολύ πάνω από το επίπεδο του
2010 (14%). Στην πλειοψηφία των
κρατών μελών της ΕΕ, το ποσοστό
των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65
ετών που θεωρείται ότι κινδυνεύουν
από τη φτώχεια κυμαίνεται μεταξύ
10% και 30%. Οι τέσσερις χώρες με
ποσοστό κινδύνου φτώχειας άνω του
30% το 2018 ήταν η Εσθονία (54%),
η Λεττονία (50%), η Λιθουανία (41%)
και η Βουλγαρία (30%).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά το
2018 καταγράφηκαν στη Σλοβακία
(6%), τη Γαλλία (8%), την Ελλάδα
(9%), τη Δανία, το Λουξεμβούργο
και την Ουγγαρία (από 10%).
Σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2010 έως
το 2018, το ποσοστό των γυναικών
συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών
που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ήταν
περίπου 3 με 4 ποσοστιαίες μονάδες)
υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών συνταξιούχων.
Συγκεκριμένα, το 2018, το ποσοστό
των γυναικών συνταξιούχων που
επλήγησαν από τη φτώχεια ήταν υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών
συνταξιούχων σε έξι κράτη μέλη της
ΕΕ: Λιθουανία, Εσθονία, Βουλγαρία,
Τσεχία, Λετονία και Ρουμανία. Αντίθετα, τρεις χώρες είχαν υψηλότερα
ποσοστά κινδύνου φτώχειας για τους
άνδρες συνταξιούχους απ 'ό, τι για
τους συνταξιούχους και αυτές ήταν η
Ισπανία, η Μάλτα και η Ιταλία.
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Ο όμιλος VW επενδύει
στην Ελλάδα!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Στο μικροσκόπιο της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν εισέλθει η Θάσος και άλλες
περιοχές και νησιά για την δημιουργία
πίστας αυτόνομης οδήγησης οχημάτων.
Ελλάδα επιλέγει ο όμιλος VW για να
πραγματοποιήσει επένδυση η οποία
θα αφορά τα συστήματα αυτόνομης
οδήγησης των οχημάτων και μάλιστα
οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Η Θάσος,
που αποκάλυψε δημοσίευμα των Νέων,
βρίσκεται μεταξύ των νησιών που έχει
επιλέξει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία για να ελέγξει αν πληρεί τις
προδιαγραφές για την συγκεκριμένη
επένδυση. Μάλιστα, σήμερα κλιμάκιο
από το εργοστάσιο αναμένεται να
πραγματοποιήσει αυτοψία στο νησί για
να αποφασίσει αν θα επιλεγεί η Θάσος
για το πρόγραμμα ή θα επιλεχθεί κάποια
άλλη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr, τα στελέχη της
γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας θα
πραγματοποιήσουν και σε άλλα νησιά
αυτοψία, ώστε να διαπιστώσουν αν
κάποιο άλλο μέρος πληρεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος αυτόνομης οδήγησης μεταξύ
των οποίων και χωριό της Θεσσαλίας.
Επίσης ένα πρόβλημα που θα πρέπει
να επιλύσουν τα στελέχη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Θάσο
έχει να κάνει με την μορφολογία του
εδάφους, αλλά και την ύπαρξη χιλιάδων
τουριστών κατά την θερινή περίοδο που
ίσως να αποτελέσουν «πρόβλημα» στα
οχήματα που κινούνται αυτόνομα.
Από την άλλη μεριά βέβαια οι εξαιρέσεις που δίνει η ΕΕ στις παραμεθόριες
περιοχές στις οποίες περιλαμβάνεται η
Θάσος αποτελούν ισχυρό δέλεαρ για την
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καθώς
το συγκεκριμένο νησί συνδυάζει και το
πλεονέκτημα των υποδομών του λιμανιού
και του αεροδρομίου της Καβάλας… Το
θέμα πάντως της επένδυσης του ομίλου
VW φαίνεται ότι βρίσκεται στο τελικό
στάδιο και οι υπογραφές αναμένεται
να πέσουν στα τέλη Μαρτίου, όποτε και
αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις
αυτοψίες τα στελέχη του εργοστασίου
στις προτεινόμενες περιοχές που μπορούν να υποστηρίξουν το πιλοτικό πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης οχημάτων.
Πάντως το θέμα δεν δημοσιοποιήθηκε
πουθενά και όλα έγιναν κάτω από άκρα
μυστικότητα, και μάλιστα ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου VW κ. Diess λίγο
πριν τα Χριστούγεννα συναντήθηκε
σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και των
υφυπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης
Κώστα Φραγκογιάννη και Νίκο Παπαθανάση αντίστοιχα.
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Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι εδάφη
γειτονικών χωρών τους ανήκουν,
τι ισχύει με τους Τουρκους

Μ

ία μεγάλη δημοσκοπική έρευνα έκανε το Pew Research Center σχετικά με το
ΝΑΤΟ, με ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στους πολίτες να έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι «Υπάρχουν μέρη γειτονικών χωρών που στην
πραγματικότητα ανήκουν σε εμάς;».
Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Pew
Resarch Center διεξήχθη σε 19 χώρες,
συμπεριλαμβανομένων 16 κρατών - μελών
του ΝΑΤΟ από τις 13
Μαϊου έως τις 12 Αυγούστου 2019, μεταξύ
21.029 ατόμων.
Σε αυτή την ερώτηση,
λοιπόν, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η Ελλάδα.
Το 60% των ερωτηθέντων από την Ελλάδα
θεωρεί πως εδάφη γειτονικών χωρών ανήκουν στην ίδια, ενώ το
ίδιο πιστεύουν Τούρκοι και Βούλγαροι σε ποσοστό 58%.
Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Ουγγαρία με
ποσοστό 67%. Από εκεί και πέρα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν και οι Ρώσοι, με το 53% θα θεωρεί πως ορισμένα

E-mail: iho@otenet.gr

εδάφη ξένων χωρών
θα έπρεπε να ανήκουν
σε εκείνους. Ακολουθούν οι Πολωνοί με
48%, οι Ουκρανοί με
47% και οι Σλοβάκοι
με 46%.
Αντίθετα πολίτες από
χώρες της Δυτικής
Ευρώπης έχουν αντίθετα συναισθήματα.
Το 82% των Σουηδών,
το 74% των Ολλανδών,
το 72% των Βρετανών,
το 62% των Γερμανών,
το 60% των Ισπανών
και το 59% των Γάλλων θεωρούν πως
άλλες χώρες δεν κατέχουν εδάφη τους.
Σημειώνεται, πάντως, πως οι υποστηρικτές δεξιών λαϊκιστικών πολιτικών δυνάμεων είναι πιο πιθανό να θεωρούν
ότι τους ανήκουν εδάφη άλλων κρατών.

Τι προβλέπει
η τροπολογία
για την εξυγίανση
της ΛΑΡΚΟ

Την τροπολογία που ανοίγει τον δρόμο για την
εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση
της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του
κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την
παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση
της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων (Α΄
212) και άλλες διατάξεις».
Το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος
προβλέπει την εκκίνηση της διαδικασίας
εκκαθάρισης εν λειτουργία αλλά και κρατική
ενίσχυση της εταιρείας με τα αναγκαία ποσά
για την κάλυψη των αναγκών της ειδικής
διαχείρισης και για τις λειτουργικές δαπάνες
της ΛΑΡΚΟ κατά τη διάρκεια της ειδικής
διαχείρισης.
«Μεσοπρόθέσμος στόχος είναι η εξυγίανση
και συνέχιση της δραστηριότητας εξόρυξης
σιδηρομεταλλεύματος και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, μέσω της αναδιάρθρωσης,
χωρίς να σταματήσει η λειτουργία της εταιρείας», αναφέρεται στην τροπολογία.
Στο κείμενο αναφέρεται και η μείωση του
μισθολογικού κόστους κατά 25%, στο πλαίσιο
των ευρύτερων προσπαθειών για περιστολή
δαπανών.

Επένδυση 100 εκατ. € από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

NASA: Ζητούνται νέοι αστροναύτες

Την έναρξη της δεύτερης φάσης του πενταετούς επενδυτικού της σχεδίου στον
τομέα της έλασης αλουμινίου ανακοίνωσε η εταιρεία.
Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και οι παγκόσμιες στρατηγικές για την αντικατάσταση των υλικών προς τη χρήση περισσότερο βιώσιμων, ανακυκλώσιμων,
ελαφρύτερων και ενεργειακά αποδοτικότερων υλικών σε σημαντικούς τομείς,
όπως η συσκευασία και οι μεταφορές, ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς των
προϊόντων αλουμινίου. Σε ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα
αλουμινίου από τους πελάτες της, η Εταιρεία παρήγγειλε ένα ψυχρό έλαστρο έξι
ραούλων (6-high cold rolling mill) έλασης αλουμινίου, ως το αρχικό στάδιο μιας
ευρύτερης επένδυσης της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί
στο βάθος των επόμενων δύο χρόνων για παραγωγικό εξοπλισμό και υποδομή
Έρευνας και Ανάπτυξης.
Η επένδυση θα επιτρέψει στη Εταιρεία να αξιοποιήσει έως 150 χιλιάδες τόνους
επιπρόσθετης δυναμικότητας της θερμής έλασης στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, η οποία θα υπερδιπλασιαστεί, μετά την εγκατάσταση του νέου τετραπλού
θερμού ελάστρου (four-stand tandem aluminium hot rolling finishing mill) τον
Απρίλιο του 2020. Επιπροσθέτως, ενισχύεται η δέσμευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Α.Ε. στην παροχή περισσότερο βιώσιμων παγκοσμίου κλάσης προϊόντων και
λύσεων αλουμινίου, συνεισφέροντας περαιτέρω προς την κατεύθυνση για μια
κυκλική οικονομία.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την επένδυση με συνδυασμό ταμειακών
ροών, τραπεζικής χρηματοδότησης και χρηματοδότησης εμπορικών πιστώσεων.

Άνοιγμα σε νέους αστροναύτες κάνει η NASA, σε μία σημαντική στιγμή στην
ιστορία των επανδρωμένων πτήσεων.
Τα προσόντα για να στείλει κανείς βιογραφικό και να έχει ελπίδες πρόσληψης
στην αμερικανική διαστημική υπηρεσία είναι τα εξής: να είναι Αμερικανός
πολίτης, γιατρός, πιλότος ή μαθηματικός ή να έχει μάστερ σε κάποιο άλλο
επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από τις 2 μέχρι
τις 31 Μαρτίου, όμως η τελική επιλογή θα γίνει στα μέσα του 2021. Οι τυχεροί
θα περάσουν από εκπαίδευση διάρκειας δύο ετών και άνω.
Την τελευταία φορά που η NASA ζήτησε να προσλάβει επίδοξους αστροναύτες,
το 2017, εμφανίστηκαν 18.000 υποψήφιοι και από αυτούς επελέγησαν μόνο οι 12.
Από τη δεκαετία του 1960 η NASA έχει «στρατολογήσει» 350 ανθρώπους.
Σήμερα στο δυναμικό της είναι ενταγμένοι 48 αστροναύτες που εδρεύουν στο
Χιούστον του Τέξας και εναλλάσσονται, ανά έξι μήνες περίπου, στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό.
Η διαστημική υπηρεσία αποκαλεί τους νεοσύλλεκτους «γενιά Άρτεμις», από
την ονομασία του προγράμματος για την επιστροφή στη Σελήνη από το 2024
και, ίσως, για την αποστολή στον Άρη την επόμενη δεκαετία.
«Είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία των επανδρωμένων πτήσεων για
να γίνει κανείς αστροναύτης», σχολίασε ο Τζιμ Μπρίντενστιν, ο επικεφαλής
της NASA.
Συνήθως, περίπου οι μισοί από τους νεοσύλλεκτους είναι στρατιωτικοί και κατά
κύριο λόγο πιλότοι δοκιμών.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η κυβέρνηση προωθεί
γρηγορότερο Ίντερνετ με
εύκολη πρόσβαση για μεσαίες
και μικρές επιχειρήσεις
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες
για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών για
την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υποδομών
νέας γενιάς. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης,
προχώρησαν στην υπογραφή απόφασης σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις το πρόγραμμα Superfast Broadband
(SFBB). Με την επέκταση του προγράμματος
χιλιάδες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
σε όλη τη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στο διαδίκτυο
με υπερυψηλές ταχύτητες και με επιδότηση που
συνολικά ανέρχεται σε 360 ευρώ ανά σύνδεση.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός
του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, με εντατικούς ρυθμούς και εντός
του χρονοδιαγράμματος προχωρούν έως τώρα
οι διαδικασίες για το μεγάλο έργο του Ultrafast
Broadband (UFBB), με την ολοκλήρωση του
οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες πρόσβασης
στο διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών σε πάνω από
2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη
χώρα. Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 276,57
εκατ. ευρώ, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα που
είχε καταθέσει η Ελλάδα στις 16 Σεπτεμβρίου
2019. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το τελευταίο
βήμα αναφορικά με τη δημόσια συμμετοχή στη
χρηματοδότηση του έργου, το οποίο είναι το
μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) στην Ελλάδα και ένα από τα
μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Να αναφέρουμε ότι
η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη επίδοση
στην Ευρώπη όσον αφορά το ποσοστό των
δήμων που έχουν ζητήσει χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU για την
ανάπτυξη σημείων σε δημόσιους χώρους με
δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το
82,7% των δήμων στην Ελλάδα έχει ήδη εγγραφεί στην ειδική online υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να λάβει επιδότηση 15.000 ευρώ έκαστος για την ανάπτυξη
ασύρματων υποδομών σε δημόσιους χώρους
όπως πάρκα ή πλατείες. «Ανεβάζουμε ρυθμούς
προκειμένου να πετύχουμε έναν σημαντικό στόχο, την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου στη
χώρα μας μέσω σύγχρονων υποδομών» τόνισε
ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Αντώνης Τζωρτζακάκης. «Η έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του UFBB αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
για την υλοποίηση του έργου διασφαλίζοντας
το τμήμα της χρηματοδότησης που προέρχεται
από δημόσιους πόρους. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σπεύδει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες
χρηματοδότησης που παρέχονται από την Ε.Ε.
για την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών
που θα χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους
και τους επισκέπτες. Εκτιμούμε, επίσης, πως η
επέκταση του SFBB θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
χώρα μας» υπογραμμίζει ο κ. Τζωρτζακάκης και
καταλήγει: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες και
όλη η στρατηγική μας αναπτύσσεται προς αυτή
την κατεύθυνση», όπως αναφέρει το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κ. Μητσοτάκης:

«Το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο αποτελεί την
''κιβωτό'' του δυτικού πολιτισμού»
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την τελετή εγκαινίων της έκθεσης με τίτλο «Δι’ αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση», στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρέστη ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τη
σύζυγό του Mαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης σε μήνυμά του στον επιστημονικό κατάλογο της νέας έκθεσης τονίζει πως «το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο αποτελεί την ‘’κιβωτό’’ του δυτικού πολιτισμού.
Χαιρετίζω, λοιπόν, την πρωτοβουλία του να καταστήσει επίκαιρο τον δεσμό του επαναστατημένου λαού με το παρελθόν
του με οδηγό επιλεγμένα αριστουργήματα της κλασικής
εποχής.
Αλλά και, ταυτόχρονα, να τον επαναβεβαιώσει μέσα από
δημιουργίες Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Πρόκειται για μια
συμβολή πολιτισμού που κατατίθεται ως «προοίμιο» για τη
μεγάλη επέτειο του 2021».
«Το 1821 ένα μικρό έθνος, χωρίς πολλά μέσα στη διάθεσή
του, κατάφερε και πέτυχε αυτό το οποίο πολλοί θεωρούσαν
αδιανόητο εκείνη την εποχή: να διεκδικήσει και τελικά να
κερδίσει την ελευθερία του. Ωστόσο, η επιτυχία της Επανάστασης δεν οφείλεται μόνο στη συντονισμένη προετοιμασία
της ένοπλης εξέγερσης των υπόδουλων Ελλήνων που ύστερα
από αιώνες σκλαβιάς αποφασίζουν να διεκδικήσουν την
ελευθερία τους.
Προικοδοτήθηκε από την ολόψυχη συμμετοχή, τις ιδέες
και την οικονομική στήριξη της Διασποράς, αλλά και την
προσφορά των Φιλελλήνων της εποχής. Το ενδιαφέρον των
ξένων, και κυρίως των Δυτικοευρωπαίων, για τα ελληνικά
πράγματα κορυφώθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον που εκπορεύθηκε, πρώτιστα,
από τον θαυμασμό τους για την ελληνική αρχαιότητα και
αποτυπώθηκε στα κείμενα και τα έργα τους.
Αυτήν, ακριβώς, την ιδιαίτερη σχέση του εξεγερμένου λαού
με τις αρχαιότητες, μέσα από επιλεγμένα έργα της κλασικής εποχής αλλά και μεταγενέστερα έργα Ευρωπαίων
δημιουργών, επιχειρεί να αναδείξει με την έκθεση «Δι’ αὐτὰ
πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση» το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στην πορεία προς το εμβληματικό ορόσημο του 2021, ο
εθνικός ξεσηκωμός των Ελλήνων επανατοποθετείται ως
δυναμικό συμβάν με εμβέλεια ευρωπαϊκή και παγκόσμια.

Και δύο αιώνες μετά, η «ατελεύτητος επανάσταση» του
Σεφέρη ενσαρκώνεται στον διαρκή αγώνα του έθνους μας
για την προάσπιση των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κοινωνικού κράτους δικαίου και τη συμπόρευσή
μας με τη Δύση.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί την «κιβωτό»
του δυτικού πολιτισμού. Χαιρετίζω, λοιπόν, την πρωτοβουλία
του να καταστήσει επίκαιρο τον δεσμό του επαναστατημένου
λαού με το παρελθόν του με οδηγό επιλεγμένα αριστουργήματα της κλασικής εποχής. Αλλά και, ταυτόχρονα, να
τον επαναβεβαιώσει μέσα από δημιουργίες Ευρωπαίων
καλλιτεχνών.
Πρόκειται για μια συμβολή πολιτισμού που κατατίθεται
ως «προοίμιο» για τη μεγάλη επέτειο του 2021. Άλλωστε,
όπως έγραψε και ο Άγγλος φιλέλληνας Τζων Κητς, «μόνο
η Τέχνη αιχμαλωτίζει και διαιωνίζει τη στιγμή που φεύγει,
γιατί το ωραίο ζευγαρώνει με το αιώνιο».
Το γνωστό απόφθεγμα του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη
προτάσσεται στον τίτλο της έκθεσης: Ο αγώνας για την ελευθερία θεμελιώθηκε όχι μόνο στην απαίτηση του ελληνικού
λαού για ανεξαρτησία, αλλά και στα ιστορικά του δικαιώματα
πάνω στα απαράμιλλα έργα των αρχαίων προγόνων.
Είκοσι έξι επιλεγμένες αρχαιότητες (22 μαρμάρινα γλυπτά
και ανάγλυφα, 2 πήλινα αγγεία, 2 χάλκινα ειδώλια) από τις
συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζονται σε έναν εκλεκτικό «διάλογο» με είκοσι έξι νεότερα
έργα του 18ου και 19ου αιώνα, στην πλειονότητά τους από
Ευρωπαίους δημιουργούς: 8 ζωγραφικά έργα (ελαιογραφίες
και υδατογραφίες), 11 λυτά χαρακτικά, 4 εικονογραφημένες
εκδόσεις και 3 τέχνεργα των διακοσμητικών τεχνών, προσωρινά δάνεια από τη Βιβλιοθήκη και τη Συλλογή Έργων Τέχνης
της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το
Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο της Πόλεως των ΑθηνώνΊδρυμα Βούρου-Ευταξία, την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο
Αλέξανδρου Σούτσου, τη Συλλογή Stephan Adler καθώς και
τη Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη.

Το πολύ καθισιό στην εφηβεία
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης στους εφήβους, σύμφωνα
με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Κάθε πρόσθετη ώρα καθημερινής,
έστω και ελαφριάς, σωματικής
δραστηριότητας ενός δωδεκάχρονου παιδιού, όπως το περπάτημα,
ένα χόμπι ή οι δουλειές του νοικοκυριού, συνδέονται με μείωση
κατά 10% των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα 18 του. Οι ερευνητές του Τμήματος Ψυχιατρικής
του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου
του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον Άαρον Κάντολα, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο ψυχιατρικό περιοδικό "The
Lancet Psychiatry", ανέλυσαν
στοιχεία για σχεδόν 4.300 εφήβους, που κλήθηκαν να φοράνε
ειδικές συσκευές καταγραφής των
κινήσεων τους για τουλάχιστον
δέκα ώρες καθημερινά επί τρεις
μέρες στις ηλικίες των 12, 14 και 16
ετών. Τα συμπτώματα κατάθλιψης
(κακή ψυχική διάθεση, αδυναμία
ευχαρίστησης, δυσκολία συγκέντρωσης κ.α.) αξιολογήθηκαν με
βάση σχετικό ερωτηματολόγιο.
Διαπιστώθηκε ότι κάθε έξτρα 60
λεπτά καθιστικής συμπεριφοράς
μέσα στη μέρα στις ηλικίες των
12, 14 και 16 ετών σχετίζονταν
με αύξηση στην κατάθλιψη κατά
11%, 8% και 10,5% αντίστοιχα στην
ηλικία των 18 ετών. Οι έφηβοι που
έκαναν συστηματικά καθιστική
ζωή και στις τρεις ηλικίες (12,14
και 16 έτη), είχαν κατά μέσο όρο
28% περισσότερα συμπτώματα
κατάθλιψης στα 18 τους.
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Ισχυρό ενδιαφέρον
από μεγάλους διεθνείς
παίκτες για τη ΔΕΠΑ
Υποδομών
Toυλάχιστον οκτώ υποψήφιοι επενδυτές, εμφανίζουν ενδιαφέρον για την
διεκδίκηση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, υποβάλλοντας μέχρι χθες, συνεχή διευκρινιστικά ερωτήματα προς
το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες
κάποιοι εξ αυτών έχουν ζητήσει περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν,
πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος,
η οποία έχει προσδιοριστεί για την
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.
Ωστόσο, μέχρι αργά χθες το βράδυ,
οι πληροφορίες ήταν αντικρουόμενες
χωρίς να υπάρχει σαφή εικόνα για το
ενδεχόμενο παράτασης. Ακόμη όμως
και αν δοθεί θα είναι λίγων εβδομάδων, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα για τέλη Φεβρουαρίου με αρχές
Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι για τις 6
Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΔΕΠΑ
Εμπορίας, κάτι που ενδεχομένως
να επηρεάσει και το συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα. Κατά πληροφορίες,
τα ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι
και από εταιρείες εκτός ΕΕ, καθώς
κάποιες ζήτησαν από το ΤΑΙΠΕΔ,
να πληροφορηθούν εάν μπορεί να
συμμετάσχει στην πρώτη φάση των διαγωνιστικών διαδικασιών επενδυτής,
του οποίου η έδρα βρίσκεται εκτός ΕΕ
και άρα δεν υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Στα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού
συγκαταλέγονται τρία με τέσσερα
funds, τα οποία επενδύουν σε υποδομές και ενέργεια όπως ο Αυστραλιανός όμιλος Macquarie, η Αμερικανική
Blackrock, ο επενδυτικός όμιλος ΚΚR
κ.α. ενώ ενδιαφέρον αναμένεται να
εκδηλώσουν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση δικτύων φυσικού αερίου όπως η Italgas,
η επίσης Ιταλική Snam (αυτόνομα ή
μέσω ΔΕΣΦΑ), πιθανώς ο τομέας των
δικτύων της γαλλική Engie (η εταιρεία
που στην Ελλάδα συμμετέχει στο
μετοχικό κεφάλαιο του Ήρωνα, εμφανίζεται υποψήφια και για την ΔΕΠΑ
Εμπορίας). Αν και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις, αρμόδιες πηγές
δεν αποκλείουν στο διαγωνισμό να
κατέβει και η γερμανική EON.
Μαγνήτης για τους επενδυτές εκτός
από την μεγάλη ανάπτυξη των
δικτύων φυσικού αερίου, αποτελούν
οι ρυθμιζόμενες αποδόσεις για τους
διαχειριστές των δικτύων διανομής
που υπολογίζονται στο 8,2%. Αν
συνυπολογιστεί και το premium 1,5%
που ετοιμάζεται να δώσει η ΡΑΕ
μέσα από ένα μηχανισμό στον οποίο
θα προστεθούν νέες επενδύσεις και
επίτευξη στόχων, η ετήσια απόδοση
μεγαλώνει στο 9,7%.

Αμοιβή για
«ορφανές» κληρονομιές

Α

μοιβή η οποία θα αντιστοιχεί ακόμη και στο 10% της αξίας της περιουσίας η οποία
δεν εμφανίζει κληρονόμο και δικαιωματικά ανήκει στο Δημόσιο και θα υποδείξουν
στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών θα μπορούν να πάρουν ιδιώτες, σύμφωνα
με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πρόκειται κυρίτ ε λ ε σ ί δι κ η ς
απόφασης ή
ως για κινητά ή
συμβιβασμού,
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
ως αποτέλεσμα
άγνωστων κλητης υποδείξεως
ρονόμων όπως
αδικήματος από
περιπ τώ σεις
τον καταδείκτη,
των οποίων οι
επιδικασθεί δε,
ιδιοκτήτες απο(με τελεσίδικη
βιώνουν χωρίς
απ ό φ α σ η ή
βούλευμα),
να έχουν ορίσει
η περιουσία
κληρονόμο ή
στο Δημόσιο
περιπ τώ σεις
ή σε Νομικά
όπου μία διαθήκη όριζε ως
Πρόσωπα ή σε
κληρονόμο το
Ιδρύματα.
δημόσιο ή ένα
Άρθρο 3
κοινω φ ελές
Ύψος αμοιβής
ίδρυμα και δεν
1. Το ύψος της
έφτασε στους
αμοιβής μπορεί να ανέρχεκληρονόμους.
Η αμοιβή θα
ται σε ποσοστό
Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.
καταβάλλεται
έως 10% επί της
από τυχόν ρευστά διαθέσιμα είτε μετά τη ρευστοποίηση αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας, ενώ για τον κατης περιουσίας είτε από πόρους του κοινωφελούς ιδρύ- θορισμό της, λαμβάνονται υπόψη αφενός η ακρίβεια και
ματος είτε από κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού. πληρότητα των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και
Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:
στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους ενέργειές του, με τις
Άρθρο 1
οποίες τυχόν συνέβαλε στην ανάκτηση της περιουσίας.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης
2. Ο υπολογισμός της αξίας της εκκαθαρισθείσας πε1. Κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες ριουσίας γίνεται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση από
σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περι- πιστοποιημένο εκτιμητή.
ουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, οφείλει να το Άρθρο 4
δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Διεύθυνση Κάλυψη δαπάνης αμοιβής
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 1. Η δαπάνη της αμοιβής καλύπτεται από το ρευστό
Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ενεργητικό της περιουσίας, εφόσον υπάρχει. Σε αντίθετη
ακριβή στοιχεία και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια, περίπτωση, κατά την κρίση του Δημοσίου ή του φορέα
σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία.
εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, (αναλόγως σε ποιον
2. Εφόσον η δήλωση γίνει σε άλλη δημόσια αρχή, η αρχή περιέλθει η περιουσία), η δαπάνη δύναται να καλυφθεί
αυτή υποχρεούται άμεσα και εντός δέκα (10) ημερών το είτε με τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων της
αργότερο από την περιέλευση σε αυτή, της σχετικής περιουσίας είτε από τους πόρους του φορέα εκτέλεσης
πληροφορίας, να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω Διεύθυνση κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η περιουσία περιέρχεται
Κοινωφελών Περιουσιών.
σ' αυτόν και επαρκούν οι πόροι του είτε τέλος από τον
3. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών οφείλει να κρατικό προϋπολογισμό, αν η περιουσία περιέλθει στο
εξετάσει τα παρεχόμενα στοιχεία και, εφόσον δεν υπά- Δημόσιο.
γονται στην αρμοδιότητά της, κατά τα οριζόμενα στο 2. Ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης, συμπεριλαμβανοάρθρο 2 του ν. 4182/2013, να τα αποστείλει στην αρμόδια μένου και του περιουσιακού στοιχείου, (εφόσον αυτό
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
ρευστοποιηθεί), ορίζεται στην απόφαση του άρθρου 2
Άρθρο 2
της παρούσας. Η ρευστοποίηση της περιουσίας γίνεται
Προϋποθέσεις καταβολής χρηματικής αμοιβής
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το φορέα, στον
Η χρηματική αμοιβή καταβάλλεται στο δικαιούχο πρό- οποίο περιέρχεται η περιουσία.
σωπο, μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της 3. Εάν η δήλωση γίνεται από περισσότερα του ενός πρόπεριουσίας στο Δημόσιο ή το φορέα εκτέλεσης κοι- σωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους σε ποσοστά
νωφελούς σκοπού, με απόφαση της αρμόδιας, (κατά που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 2 της
το άρθρο 1 του ν. 4182/2013), αρχής, ύστερα από γνώμη παρούσης, ανάλογα με τη συμβολή καθενός και σε πετου αντίστοιχου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ρίπτωση αμφιβολίας, κατά ίσα μέρη.
Άρθρο 5
και εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:
α) εάν έχει παρέλθει πενταετία από το θάνατο του διαθέτη Το δικαίωμα αμοιβής υπόκειται στην παραγραφή αξιώή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο, ως σεων κατά του Δημοσίου.
εξ αδιαθέτου κληρονόμου στην έκτη τάξη και η αρμόδια Άρθρο 6
αρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής, Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοαπό άλλη πηγή,
β) εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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O μήνας που θα κρίνει
πολλά για τη Notos

O Φεβρουάριος θα είναι ίσως ο πιο κρίσιμος
μήνας στην ιστορία της Notos Com. Mια ιστορία που δεν περιορίζεται στην 20ετή σχεδόν
«διαδρομή» του λιανεμπορικού ομίλου υπό
τη σημερινή μορφή του, καθώς αποτελεί το
διάδοχο σχήμα της «Aφοί Λαμπρόπουλοι»
μετά την εξαγορά της από την οικογένεια
Παπαέλληνα.
Άρα οι έμμεσες «καταβολές» της ανατρέχουν στο μακρινό 1913, όταν οι Ξενοφών και
Bασίλειος Λαμπρόπουλος εγκατέστησαν την
εταιρία τους στο γνωστό κτίριο επί των οδών
Aιόλου και Σταδίου, όπου βρίσκεται και τώρα
το κεντρικό κατάστημα Notos.
H εταιρία, συγκεντρώνοντας με το πρωτοποριακό concept των shop in shop τα πιο
λαμπερά brands, αποτέλεσε επί χρόνια κυρίαρχη δύναμη στην αγορά. Όλα αυτά μέχρι
να χτυπήσει τη χώρα το «τσουνάμι» της κρίσης. Έτσι, το 2008 η Notos Com έκανε τζίρο
340 εκ. ευρώ, αλλά στη συνέχεια άρχισε μια
καθοδική πορεία υποχωρώντας το 2015 στα
113 εκ. Tαυτόχρονα, όμως, τα δάνεια και οι
οφειλές προς τους προμηθευτές αυξάνονταν.
Όταν η εταιρία μπήκε στο NPL Forum των
τραπεζών είχε δάνεια 140 εκ. με τις συνολικές
υποχρεώσεις να φτάνουν τα 230 εκ. H ένταξη
στην πλατφόρμα της Pillarstone, μετά από
πολύμηνες διαπραγματεύσεις, έδωσε μια
λύση με το πλάνο να προβλέπει εισφορά
φρέσκου χρήματος 25 εκ.,- εκ των οποίων τα
12,5 εκ. άμεσα-, «κούρεμα» των χρεών κατά
70%, κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού
και μείωση καταστημάτων και προσωπικού.
H εταιρία, όμως, άλλαζε «σελίδα» καθώς
πλέον θα ελεγχόταν από τις τράπεζες και
την Pillarstone (50%-50%).
H αποχώρηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
του KKR από την Eλλάδα έφερε την ανατροπή στα σχέδια και την ανάγκη να βρεθεί
το διάδοχο σχήμα. Έτσι μπήκε στο σκηνικό
το βρετανικό fund M&G Investments που
ήταν γνώριμο στην ελληνική αγορά από την
επένδυσή του στη Grivalia Hospitality το
2017 (με 60 εκ. ευρώ).
H τριμερής διαπραγμάτευση (τράπεζεςPillarstone-M&G) κατέληξε πέρυσι τον
Σεπτέμβριο σε συμφωνία με βάση την οποία
το M&G ως ο νέος στρατηγικός επενδυτής
θα δώσει 7 εκ. στην Pillarstone και θα βάλει
άλλα 7 εκ. ως ενδιάμεση χρηματοδότηση.
Στις αρχές Δεκεμβρίου όμως οι συζητήσεις
«πάγωσαν» καθώς το M&G προχώρησε
σε επ’ αόριστον διακοπή του δικαιώματος
ρευστοποίησης από τους μεριδιούχους του,
λόγω των μαζικών αιτημάτων που έφερε η
αβεβαιότητα του Brexit στη βρετανική αγορά.
Tούτη την ώρα οι εξελίξεις γύρω από το σχέδιο εξυγίανσης κρέμονται από μια κλωστή.
Γιατί από τη μια η «επαφή» με το βρετανικό
fund αποκαταστάθηκε, ωστόσο απομένουν
για την ολοκλήρωση της συμφωνίας κρίσιμες
και σύνθετες πτυχές νομικού και φορολογικού χαρακτήρα. Παράγοντες της Notos
Com εκπέμπουν αισιοδοξία ότι μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου θα έχουν επιλυθεί αυτές οι
τελευταίες εκκρεμότητες. Άλλοι παράγοντες, όμως, περιγράφουν μια διαφορετική
κατάσταση χωρίς να αποκλείουν ακόμη και
το ενδεχόμενο πλήρους ναυαγίου.
Tο μόνο που μένει «σταθερό» είναι η παρουσία του M. Παπαέλληνα, ο οποίος μέσα
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πέτυχε να
εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο με νέα brands
από την FF Group.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Bρέθηκε η μικρή
Βαλεντίν στη Γαλλία

Εντοπίστηκε στη Γαλλία η μικρή Βαλεντίν και είναι καλά στην υγεία της. Η
7χρονη αγνούνταν από τις 23 Ιανουαρίου από το Παγκράτι. Μάλιστα οι
αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την
υπόθεση είχαν ζητήσει τη συνδρομή
των Γάλλων συναδέλφων τους. Για τον
εντοπισμό της είχε εκδοθεί amber
alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Στο μεταξύ ο πατέρας του κοριτσιού
στις 2 το μεσημέρι αναμένεται να
περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα
μαζί με έξι ακόμα φίλους του καθώς
οι αστυνομικοί διαπίστωσαν παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών ενώ
εντόπισαν και στο χώρο που διαμένουν ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας.
Μάλιστα ο πατέρας της 7χρονης είχε
κληθεί από τις αστυνομικές Αρχές
προκειμένου να καταθέσει εκ νέου
προκειμένου να διευκρινιστούν οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η μικρή Βαλεντίν. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του Alpha, οι αστυνομικοί θεώρησαν πως στην κατάθεση
του Αμπελκά υπήρχαν κενά και δεν
τους έχει πει όλη την αλήθεια.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
εκτός από τον πατέρα της Βαλεντίν οι
αρμόδιες αρχές ανέκριναν και τον συγκάτοικό του. Ο Αμπελκά κλήθηκε να
δώσεις εξηγήσεις για τις δύο φορές
που εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο
αλλά και για το ταξίδι που έκανε στη
Γαλλία λίγους μήνες πριν την εξαφάνιση της Βαλεντίν.
Ο πατέρας του παιδιού ισχυρίστηκε
πως τον πλησίασαν δυο φορές από
Μ.Κ.Ο. και του ζήτησαν να δώσει το
παιδί του για υιοθεσία, αλλά εκείνος
αρνήθηκε. Αυτό συνέβη με το που
πάτησαν το πόδι τους στη Μυτιλήνη
μετά τη φυγή τους από το Κονγκό.
«Ναι, μου πρότειναν να υιοθετήσουν
την Βαλεντίν», είπε. «Στη Μυτιλήνη
δυο φορές και μια στην Αθήνα. Μου
έκαναν μάλιστα αυτή την πρόταση
από Μ.Κ.Ο., αλλά δεν δέχτηκα γιατί
είναι το μοναδικό άτομο που έχω
στη ζωή μου και είπα ότι αν είναι να
πεθάνω, θα πεθάνω μαζί με την Βαλεντίν». Ο ίδιος πιστεύει ότι η Βαλεντίν
ζει και θα βρεθεί, ενώ επιμένει στην
αρχική του καταγγελία, ότι η κόρη του
χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23
Δεκεμβρίου στο δρόμο για το σούπερ
μάρκετ στο Παγκράτι.

Νέο σχέδιο για τα Εξάρχεια:

Φεύγουν τα ΜΑΤ,
έρχονται πεζές περιπολίες,
σκούτερ και ποδήλατα

Έ

να νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα αστυνόμευσης πεζών και εποχουμένων περιπολιών αλλά και ειδικών δράσεων ξεκινά σιγά – σιγά να εφαρμόζεται και στην
«κόκκινη ζώνη» των Εξαρχείων, στο πλαίσιο του γενικού σχεδίου αστυνόμευσης
στο κέντρο της Αθήνας.
Τα ΜΑΤ θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν μόνο στα γραφεία
του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη και στο
υπουργείο Πολιτισμού
στην οδό Μπουμπουλίνας, και έτσι στο νέο
πρόγραμμα έχουν ενταχθεί αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, της Ομάδας Εμφανούς Αστυνόμευσης και
Άμεσης Ανταπόκρισης
«Πάνθηρες» και των
Ομάδων Παραεμπορίου.
Δυο πεζές περιπολίες
τεσσάρων ατόμων ανά
βάρδια και δύο δυάδες
με σκουτεράκια και ποδήλατα θα κινούνται σε
σημεία των Εξαρχείων
όπου έχουν χαρτογραφηθεί και υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα,
ενώ αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών με σκύλους,
εκπαιδευμένες ομάδες της ΟΠΚΕ και αστυνομικοί της
ΔΙ.ΑΣ θα συνδράμουν τις περιπολίες. Στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ θα υπάρχει και on line εικόνα από τα
drones ενώ στην περίπτωση που σημειωθούν επιθέσεις ή
επεισόδια θα επεμβαίνει η ομάδα ΔΡΑΣΗ (πρώην ΔΕΛΤΑ)
και μόνο σε χοντρά επεισόδια θα επιστρατεύονται τα ΜΑΤ.
Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ 90 αστυνομικοί
θα ασχολούνται με τα Εξάρχεια, ενώ η περιοχή μετά τη
χαρτογράφηση που έγινε χωρίστηκε σε έξι τομείς διαβαθμισμένης αστυνόμευσης.
Ήδη στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας από τις 23 Ιανουαρίου ξεκίνησε να εφαρμόζεται τμηματικά το νέο σχέδιο
αστυνόμευσης του κέντρου της Αθήνας, μέρος του οποίου
αποτελεί και η περιοχή των Εξαρχείων, ενώ έμφαση δί-

νεται και στις λεγόμενες
τουριστικές ζώνες όπου
η μικροεγκληματικότητα σημειώνει μεγάλα
νούμερα. Συνολικά 250
αστυνομικοί και νέοι ειδικοί φρουροί περιπολούν καθημερινά και διενεργούν συστηματικούς
αστυνομικούς ελέγχους
σε 16 τομείς – περιοχές
του κέντρου της πόλης.
Για την πληρότητα των
έλεγχων πλαισιώνονται
από αστυνομικούς της
Τροχαίας, της Ασφάλειας και του Αλλοδαπών
καθώς και προσωπικό
της Δημοτικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών
καθαριότητας του Δήμου
Αθηναίων. Οι αστυνομικοί, δε, χρησιμοποιούν
για τις μετακινήσεις τους
ευέλικτα υπηρεσιακά δίκυκλα (scooter) και ποδήλατα ενώ έχουν εφοδιαστεί με
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablet) με on line
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.
Το πρώτο 15νθημέρο εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού
σχεδίου: πραγματοποίησαν: 6.759 έλεγχους ατόμων, 1.828
προσαγωγές και 167 συλλήψεις για κλοπές, ναρκωτικά,
παραεμπόριο, λαθραία καπνικά προϊόντα κ.λπ. αδικήματα
ενώ κατάσχεσαν μεταξύ άλλων: 4 μαχαίρια, 82,4 γραμμάρια
ηρωίνης, 43 ναρκωτικά χάπια, 14,3 γραμμάρια κρυσταλλικής
μεθαμφεταμίνης 140 συσκευασίες καπνού, 2.118 πακέτα
λαθραία τσιγάρα, 1.169 είδη ρουχισμού και 4.790 λοιπά
είδη παραεμπορίου.
Παράλληλα, εντόπισαν 3 αποθήκες προϊόντων παραεμπορίου και σε τρεις περιπτώσεις απομάκρυναν άτομα που
είχαν καταλάβει παράνομα κτήρια και χώρους.

Πωλητήριο σε ξενοδοχείο στις Σπέτσες βάζει η Alpha Αστικά Ακίνητα
Μακρά ιστορία διαθέτει το ξενοδοχειακό συγκρότημα που πουλάει η Alpha Αστικά Ακίνητα στις Σπέτσες και
ανήκει στον ξενοδοχειακό όμιλο Χανδρή.
Σύμφωνα με το "πωλητήριο” της θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας, το ζητούμενο τίμημα για το ξενοδοχείο, που
διαθέτει δυναμικότητα 68 δωματίων και 136 κλινών, διαμορφώνεται σε 8,5 εκατ. ευρώ, με το ακίνητο να είναι χτισμένο
σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 17.730 τ.μ.
Eίναι επιφάνειας 4.306 τ.μ., διαθέτοντας πέντε bungalows, υποσταθμό της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, γήπεδα τένις, μπάσκετ και πισίνα. Απαιτείται όμως, η υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης, με το ξενοδοχείο
να έχει κατασκευαστεί το 1960, ενώ άνηκε στην αλυσίδα Ξενία.
Τη δεκαετία του 1980 το ξενοδοχείο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας Θίσβη Α.Ε. και μετονομάστηκε σε Λεύκα Παλλάς, ενώ το 2007 αγοράστηκε από τον όμιλο Χανδρή προς 7 εκατ. ευρώ. Πλέον, η Alpha Αστικά Ακίνητα,
αναζητά αγοραστές για το ξενοδοχείο, για λογαριασμό του ομίλου Χανδρή.
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Έρχεται διαγωνισμός
για 750 νέα λεωφορεία

Ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής ανακοίνωσε ότι μέσα
σε 4 με 5 μήνες θα γίνει ο διαγωνισμός για την
ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλώντας
στον ρ/σ "Σκάι", ο κ. Καραμανλής είπε ότι θα
γίνει προμήθεια 750 λεωφορείων, αρκετά εκ
των οποίων θα είναι ηλεκτροκίνητα, και τα
οποία θα μπουν στην κυκλοφορία μετά από
12-18 μήνες. Μέχρι τότε για να εξυπηρετηθεί
η κατάσταση θα υπάρξει σοβαρή αναδιάταξη των υφιστάμενων δρομολογίων και θα
καταργηθούν ορισμένα από αυτά, σημείωσε.
Αναφερόμενος στο μετρό, ο υπουργός είπε
ότι προχωράμε με αποφασιστικά βήματα,
και στο μέτρο του δυνατού, για να αυξήσουμε
τα δρομολόγια των συρμών. «Δεν κρατάμε
μαγικό ραβδάκι, αλλά κάνουμε τα πάντα
για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση»
υπογράμμισε.
Σχετικά με τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ο κ. Καραμανλής είπε ότι βρίσκεται
σε συνεργασία με τον υπουργό Ενέργειας και
Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη για λελογισμένα κίνητρα, πρώτα στους εταιρικούς
στόλους και μετά στους ιδιώτες. Προσέθεσε
ότι το υπουργείο προετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο για το πού και πώς θα γίνεται η
φόρτιση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να γίνεται
ακόμη και στα σούπερ-μάρκετ. «Σε κάθε
περίπτωση θα γίνει σχετική διαβούλευση
με τους φορείς».
Τέλος, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν κάποια περιφερειακά
αεροδρόμια πέραν εκείνων που έχει πάρει η
γερμανική Fraport, ενώ κάποια για λόγους
εθνικής σημασίας θα παραμείνουν στο Δημόσιο χωρίς να αποκλείεται να ανατεθεί το
μάνατζμεντ τους σε ιδιώτες.
Μετά τη θεμελίωση του νέου αεροδρομίου
στο Καστέλι Ηρακλείου, που θα είναι έτοιμο
το 2025, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για το νέο
μεγάλο έργο στην Κρήτη, τον Βόρειο Οδικό
Άξονα και ο σχετικός διαγωνισμός θα γίνει
το 2021, δήλωσε σήμερα ο κ. Καραμανλής.
Εξάλλου, απέρριψε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
για το αεροδρόμιο του Καστελίου, λέγοντας
ότι ναι μεν είχε υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης από την προηγούμενη κυβέρνηση,
αλλά δεν είχε προχωρήσει. Εδώ και ένα χρόνο
(είχε κωλύσει) ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το ποσό της
συμμετοχής του Δημοσίου στο έργο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι επετεύχθη συμφωνία
μετά από τις δικές του πρωτοβουλίες και τη
συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο
Ανταγωνισμού Μαγκρέτε Βεστάγκερ.
Παράλληλα διέψευσε ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι δόθηκε δήθεν ως ενέχυρο
το νυν αεροδρόμιο του Ηρακλείου "Νίκος
Καζατζάκης". Ο κ. Καραμανλής είπε ότι σε
συνεργασία με ιδιώτες και διάλογο με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνουν μελέτες για
την αξιοποίησή του, τονίζοντας πως όταν θα
ξεκινήσει η λειτουργία του νέου αεροδρομίου
θα έχει βρεθεί η λύση για την αξιοποίηση του
παλιού αεροδρομίου «για να μην ζήσουμε
ένα νέο Ελληνικό».
Σχετικά με τον ΒΟΑΚ ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών επέκρινε την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ότι «έσπευσε άρον- άρον να προκηρύξει ένα έργο χωρίς ώριμες μελέτες και
χρηματοδότηση».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
Πίνακες ΑΣΕΠ
για 13 θέσεις
Υπηρεσιακών
Γραμματέων
Υπουργείων

Πίνακες ΑΣΕΠ για 13 θέσεις Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων Πίνακες ΑΣΕΠ για 13 θέσεις Υπηρεσιακών
Γραμματέων Υπουργείων σχόλια | A+
A- Αποστολή Εκτύπωση Το Α.Σ.Ε.Π.
γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’
αριθ. 1ΥΓ/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν
από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών
του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες
Επιλέξιμων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και Αποκλειομένων για την πλήρωση δεκατριών (13)
θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων των
Υπουργείων: Οικονομικών (κωδ. θέσης
301), Ανάπτυξης και Επενδύσεων (κωδ.
θέσης 302), Παιδείας και Θρησκευμάτων (κωδ. θέσης 303), Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (κωδ.
θέσης 304), Υγείας (κωδ. θέσης 305),
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ.
θέσης 306), Πολιτισμού και Αθλητισμού (κωδ. θέσης 307), Δικαιοσύνης
(κωδ. θέσης 308), Εσωτερικών (κωδ.
θέσης 309), Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδ. θέσης 310), Υποδομών και
Μεταφορών (κωδ. θέσης 311), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (κωδ.
θέσης 312) και Τουρισμού (κωδ. θέσης
313), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019 (Α΄
133), όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004
απόφαση της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό
υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλουν ένσταση από την Τετάρτη
5-2-2020 έως και τη Δευτέρα 10-22020 και ώρα 14:00, αποκλειστικά
μέσω του διαδικτυακού τόπου του
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Στον ιστότοπο
του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο
με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για
τη συμπλήρωση και την υποβολή
της ένστασης. Για τυχόν τεχνικές
διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη
διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι
υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του
ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή
τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):
Τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες
08:00 μέχρι 14:00.

Προκήρυξη για 62 θέσεις
πρακτικής άσκησης
στην Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

H

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος AE (ΚΠΙΣΝ AE) παρέχει σε νέους
και νέες από 18 έως 35 ετών την ευκαιρία αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Η
προκήρυξη απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς. Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής
δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την
Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Κατόπιν αξιολόγησης,
το 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης (6
άτομα), θα έχουν την
ευκαιρία παράτασης
στη σύμβασή τους για
ακόμα έξι μήνες. Η
πρακτική άσκηση θα
αρχίσει τον Ιούνιο 2020
και θα ολοκληρωθεί τον
Ιανουάριο 2021. Πρακτική Άσκηση - χωρίς εκπαιδευτικά προσόντα:
Έξι (6) θέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως σε
πρακτική άσκηση στο
τμήμα Εξυπηρέτησης
Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ με πιθανότητα απασχόλησης
και σε επιλεγμένα άλλα τμήματα. Η επιλογή για τις θέσεις
αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι,
χωρίς να απαιτείται καμία εκπαιδευτική προϋπόθεση, ενώ
θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη
της ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Πρακτική Άσκηση - με γνώση αγγλικών:
Δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως σε πρακτική άσκηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ή
Διοικητικής Υποστήριξης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, με πιθανότητα
απασχόλησης και σε επιλεγμένα άλλα τμήματα. Η επιλογή
για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία
συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι

οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές
προϋποθέσεις εκτός από
πιστοποιημένη γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
Πρακτική Άσκηση - με
εκπαιδευτικά προσόντα:
Τριάντα επτά (37) θέσεις,
οι οποίες αφορούν σε
πρακτική άσκηση σε
διάφορα τμήματα της
ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές
θα γίνει μέσα από μία
δεξαμενή υποψηφίων
που θα προκύψει μέσω
κληρώσεων παρουσία
συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Για αυτόν τον τύπο
πρακτικής άσκησης, τίθενται προϋποθέσεις εκπαιδευτικής
επάρκειας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής
γλώσσας. Λήξη υποβολής αιτήσεων: 21 Φεβρουαρίου 2020,
14:00 (ώρα Ελλάδας) Κληρώσεις υποψηφίων: 9 Μαρτίου
2020. Διαδικασία συνεντεύξεων: Μάρτιος - Απρίλιος 2020.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής
φόρμας στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ. Για ερωτήματα και
διευκρινίσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Συχνές
Ερωτήσεις. Εάν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
internships@snfcc.org.

Προκηρύχθηκε ο 27ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) προκηρύσσει τη διενέργεια του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
για την 27η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους ενενήντα (90), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως
εξής: (α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες, (β) Τμήμα Αναπτυξιακών - Περιφερειακών
Πολιτικών, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας,
20 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα: • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 10 σπουδαστές και
σπουδάστριες, • Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (δ)
Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,
(ζ) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες. Ο/Η υποψήφιος/α καταχωρίζει ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στον σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει (συστημένη επιστολή) στο Τμήμα Εκπαιδευόμενου
Προσωπικού και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ, γρ.
510) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 22
ημερών από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020.

ΠΕΜΠΤΗ
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Υπογραφή
νέας Επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας στον ΟΤΕ
Υπεγράφη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Διοίκησης της
ΟΤΕ Α.Ε. και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, διάρκειας 19
μηνών, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2020 και
λήξη στις 31.7.2021. Η νέα Σύμβαση εξασφαλίζει για τους εργαζομένους της ΟΤΕ Α.Ε.,
που προσλήφθηκαν από το 2015 και μετά,
αύξηση 5,5% των μισθολογικών κλιμακίων
από 1.1.2020 και επιπλέον 3,5% από 1.1.2021.
Με τη νέα EΣΣΕ, ο εισαγωγικός μισθός ενός
νέου εργαζομένου είναι σημαντικά υψηλότερος, πάνω από 30%, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται στη νομοθεσία.
Για τους εργαζομένους της ΟΤΕ Α.Ε., που
προσλήφθηκαν πριν από το 2015, και για τους
οποίους, βάσει της προηγούμενης ΕΣΣΕ,
ίσχυε μείωση των μισθολογικών κλιμακίων
κατά 9,5% με 35ωρο ωράριο εργασίας, η νέα
ΕΣΣΕ προβλέπει: Αντιστάθμιση της μείωσης
κατά 4,5% από 1.1.2020 και επιπλέον κατά
3,5% από 31.7.2021. Διατήρηση του μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των 35
ωρών μέχρι και τις 30.7.2021. Στη λήξη της
σύμβασης, στις 31.7.2021, επαναφέρεται το
40ωρο. Κατάργηση του όρου περί διασφάλισης των θέσεων εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους.
Τα μέρη συμφώνησαν, ακόμη, στον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Μεταθετότητας,
καθώς και ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία
λάβει αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωσή
της, εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα
240/2006, περί θέσπισης γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους
εργαζομένους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε:
Από την αρχή της διαπραγμάτευσης για μία
νέα ΕΣΣΕ, κινηθήκαμε πιστεύοντας ότι είναι προς όφελος όλων, να συζητήσουμε σε
πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η
συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι οι πρωτοφανούς διάρκειας απεργιακές κινητοποιήσεις,
που χαρακτηρίστηκαν από ακρότητες, ήταν
αχρείαστες.
Με την ΕΣΣΕ αυτή επιτυγχάνουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα των εργαζομένων,
ειδικά όσων προσλήφθηκαν μετά το 2015,
παραμένοντας βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τα
δεδομένα.
Για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, πρέπει κι
εμείς να αλλάξουμε για μία ακόμη φορά.
Λειτουργώντας ως σύγχρονη ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας και με συνοδοιπόρους τους
εργαζομένους μας, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Με τη με αριθμό 211/2020 έκθεση του
Εισηγητή πτώχευσης της επιχείρησης
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ, που
εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (Καραολή
και Δημητρίου 53), με ΑΦΜ 037022509,
αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 084914902000, εκποιούνται νυφικά, επίσημα ενδύματα καθώς
και πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης
με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 25%
σε σχέση με την τιμή εκποίησης της
1475/2019 Έκθεσης, ήτοι με τιμή α’ προσφοράς 41.212,50 ευρώ. Η σύνδικος της
πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ:
210 3628276, 694 7677253.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με τις υπ’ αριθμ. 2046Δ/7-2-2020,
2049Δ/7-2-2020, 2047Δ/7-2-2020 και
2048Δ/7-2-2020 εκθέσεις επίδοσης
του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Σπυρίδωνα Ν. Γιαννακόπουλου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του Δικηγόρου Αθανασίου Θεοδόση,
πληρεξούσιου 1) της Ελένης συζ. Άγγ.
Παρασκευόπουλου και 2) των νόμιμων
κληρονόμων της αποβιώσασας Πολυξένης συζ. Μιχ. Ζεγκίνογλου, ήτοι α) του
Νικολάου Ζεγκίνογλου του Μιχαήλ και
β) της Δέσποινας θυγ. Μιχαήλ Ζεγκίνογλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό
των εναγόμενων, 1) Μάριον-Μαρτίνα
Ντεμόν, χήρα Διονυσίου Παυλή, πρώην
κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αρχ. Μακαρίου 92 και ήδη αγνώστου διαμονής με
ΑΦΜ 045130742, 2) Μαργαρίτας Παυλή
του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Ιλίου
Αττικής, οδός Αγ. Φανουρίου 9 και ήδη
αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 145927098,
3) Γεωργίου Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός
Στρατηγού Κεφαλά 32 και ήδη αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 115509836 και 4) Δέσποινας – Διάνας Παυλή του Διονυσίου,
πρώην κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός
Αρχ. Μακαρίου 92 και ήδη αγνώστου
διαμονής, αντίστοιχα, αντίγραφα της
υπ’ αριθμ. 54/2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του
Ειρηνοδικείου Περιστερίου (με επιταγή
προς πληρωμή και αριθμό απογράφου
21/2005). Η απόφαση αυτή: Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν
1.899,17 ευρώ στην πρώτη ενάγουσα και
1.476,25 ευρώ στη δεύτερη ενάγουσα,
νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της Αγωγής και έως την ολοσχερή

εξόφληση. Κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση. Συμψηφίζει μεταξύ
των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα. Προς
γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες
επιτασσόμενους με την από 30-1-2020
επιταγή προς πληρωμή, να καταβάλουν
εις ολόκληρον έκαστος, στην ενάγουσα
Ελένη συζ. Άγγ. Παρασκευόπουλου και
στους νόμιμους κληρονόμους της αποβιώσασας Πολυξένης συζ. Μιχ. Ζεγκίνογλου, το συνολικό ποσό των 9.640,87
ευρώ νομιμότοκα και σύμφωνα με τις
διακρίσεις της άνω επιταγής.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Με τη με αριθμό 11/2020 άδεια εκποίησης ακινήτου – διάταξη της Εισηγήτριας
της πτώχευσης του πτωχού Δημητρίου
Νικολακάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλκίδας, οδός Ληλαντίων αρ. 195, Πρωτοδίκη Χαλκίδας,
Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη,
επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης,
Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα
(εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της
πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή
της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την
περιγραφόμενη στην άνω άδεια εκποίησης ακινήτου - διάταξη, ακίνητη περιουσία, και συγκεκριμένα ένα ισόγειο
κατάστημα, επιφάνειας 361,38 τ.μ. με
βοηθητικούς χώρους (πατάρι) επιφάνειας
132,22 τ.μ., το οποίο έχει χτιστεί σε μια
αυτοτελή, ανεξάρτητη, χωριστή οριζόντια
κατ’ έκταση ιδιοκτησία (κάθετη) εκτάσεως
μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων δέκα
οκτώ και 0,17 (618,17), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 724/1000
εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται εντός του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χαλκίδας,
του Δήμου Χαλκιδέων, στη συνοικία Ζ΄,
στο Ο.Τ. 890 και επί της οδού Ληλαντίων
αρ. 195, με τιμή πρώτης προσφοράς το
ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (173.400 €).
Η εκποίηση θα γίνει την 10η Μαρτίου
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο
κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας
με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω
αναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση που
κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία
δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις

ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές,
ήτοι την 17η Μαρτίου 2020, την 24η Μαρτίου 2020 και την 31η Μαρτίου 2020, και
ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και
οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί
αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης
πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν
μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα
αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία
που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από
τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό,
ήτοι την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του
Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης
και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη
τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν
τον αγοραστή.
Χαλκίδα, 12 Φεβρουαρίου 2020
Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ. 2221077061

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας
Ταχ. Κώδικας: 47040
Πληροφορίες: Ελένη Κωστή
Τηλέφωνο: 2681360325
Fax: 2681360320
Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την
281/2019 απόφασή του προτείνει την
τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νικολάου Σκουφά
(Τομέας Γ) στα Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 118.
Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να

υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Κομπότι, 07 - 01 - 2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ροζίνα Βαβέτση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας
Ταχ. Κώδικας: 47040
Πληροφορίες: Ελένη Κωστή
Τηλέφωνο: 2681360325
Fax: 2681360320
Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την
280/2019 απόφασή του προτείνει την
τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής
Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου
στο Ο.Τ. 32.
Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών
Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να
υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Κομπότι, 07 - 01 - 2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ροζίνα Βαβέτση

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με
ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του
Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την
κατασκευή του Στρκού Έργου «ΑΝΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Β΄ΦΑΣΗ)» με αριθμό
«2019ΣΕ03700010», προϋπολογισμού

7
480.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις
παρακάτω κατηγορίες εργασιών:
α. Κατηγορία ΟΙΚ:€ 213.564,64
β. Κατηγορία Η/Μ:€ 66.100,87
γ. ΓΕ+ΟΕ 18%:€ 50.339,79
δ. Απρόβλεπτα:€ 49.500,80
ε. Αναθεώρηση:€ 7.590,12
στ. ΦΠΑ 24%:€ 92.903,09
ζ. Στρογγυλοποίηση:€ 0,69
2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως
στην Τεχνική Περιγραφή.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς
στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ
υπόδειγμα τύπου Β.
4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27
Φεβ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 27 Φεβ 20 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην
κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς
ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.741,92
(€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6) μήνες.

7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται
στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για
την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016)
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων).
β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το
Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86).
γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι:
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων
11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την
οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως
θα ασκήσουν.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής
αξίας του έργου.
13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ.
Αθήνα, 10 Φεβ 20
Θεωρήθηκε
-ΟΔκτης
Χαράλαμπος Ακρίβος
Σχης (ΜΧ)
Ελέχθηκε
-ΟΤμ. ΣΕ
Γεώργιος Μάργαρης
Ανχης (ΜΧ)
Συντάχθηκε
-ΟΣυντάκτης
Βαγγέλογλου Αθανάσιος
Λγος (ΜΧ)

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
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 3304444
1564
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

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
10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100

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

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
Κέντρο αναγγελίας βλαβών

134
121, 13888

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8
«Μάχη» των αδελφών
Σαράντη με Σαββίδη
και Δαυίδ
για το νερό «Δουμπιά»
«Παρών» στη μάχη για τη διεκδίκηση
της εταιρείας φυσικού μεταλλικού και
ανθρακούχου νερού «Δουμπιά», που
έχει τεθεί προς πώληση από τη Μαλαματίνα, δηλώνουν τα αδέρφια Τάκης
και Μιχάλης Σαράντη. Μία κίνηση που
γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής
διεύρυνσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της οικογενειακής επιχείρησης
Ελληνικά Γαλακτοπωλεια ΑΕ με γνωστές
ετικέτες όπως «Όλυμπος« και «Ροδόπη».
Μάλιστα χθες η εταιρεία ανακοίνωσε
την εξαγορά της εταιρείας αναψυκτικών «Κλιάφα» που θεωρείται εκ των
ιστορικών επιχειρήσεων του κλάδου
στα Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλίας. Ένα ντιλ που φέρεται
να έκλεισε στα 1,5 εκατ. ευρώ αν και
λεπτομέρειες δεν ανακοινώθηκαν.
Η προβληματική «Δουμπιά» έχει τεθεί
προς πώληση από την Μαλαματίνα σε
μία προσπάθεια να σταθεροποιηθούν
αμφότερες καθώς αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και τεράστια δανειακά
βάρη.
Χαρακτηριστικά, με βάση τον τελευταίο
δημοσιευμένο ισολογισμό, το 2018 η
«Δουμπιά» είχε κύκλο εργασιών 289.352
ευρώ καταγράφοντας ζημιές μετά τους
φόρους 494.869 ευρώ. Τα ίδια Κεφάλαια
επίσης ήταν αρνητικά με τις τρέχουσες
υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου
2018 να υπερβαίνουν το σύνολο του
κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά
11,935 εκατ. ευρώ περίπου!
Στη διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες φέρονται
να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ισχυρά
ονόματα του επιχειρείν με δεδομένο ότι
παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα της Δουμπιά, τα προϊόντα της
θεωρούνται εξαιρετικά και με μεγάλες
προοπτικές. Μάλιστα τον περασμένο
Σεπτέμβριο η πηγή των Αγίων Αποστόλων στην κοινότητα Δουμπιά του Δήμου
Πολυγύρου Χαλκιδικής, απ’ όπου και
αντλείται το νερό της «Δουμπιά», κηρύχθηκε ως ιαματική. Σε κάθε περίπτωση
είναι βέβαιο πως στην περίπτωση που
υπάρξει αγοραστής πιθανόν να διεκδικήσει παράλληλα και την αναδιάρθρωση των βαρών της εταιρείας.

«SOS» από τον ΟΗΕ για τη Μόρια:

«Εκκενώστε τον καταυλισμό»

Σ

την έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για άμεση εκκένωση της Μόριας στη Λέσβο «από οικογένειες και ασθενείς» αναφέρεται σε ρεπορτάζ
της η βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

Όπως αναφέρει, «στο στρατόπεδο στη Μόρια της Λέσβου
ο αριθμός των προσφύγων έχει αυξηθεί κατά 5.000 από τον
Ιούλιο και πλέον αριθμεί συνολικά 20.000, με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί με τις νέες καθημερινές αφίξεις».
Σε δηλώσεις του στον «Guardian», ο εκπρόσωπος της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Αντρέι
Μάγιετσιτς, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα υπήρξε
γενναιόδωρη και συμπονετική έναντι των προσφύγων, παρά
την περίπλοκη και δύσκολη κατάσταση».
«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουν επιβαρυνθεί
με δυσανάλογο βάρος και ευθύνη. Είναι κρίσιμο και άλλες περιοχές στην Ελλάδα να δείξουν αλληλεγγύη και να
συμβάλουν εν μέρει στον καταμερισμό της πίεσης και να
δεχθούν τη μεταφορά προσφύγων, αλλά και το άνοιγμα
χώρων υποδοχής» συμπληρώνει.
Και καταλήγει: «Είναι επιτακτική η ανάγκη η κυβέρνηση να
επιταχύνει την εφαρμογή των σχεδίων της, για να μεταφέρει
τους πρόσφυγες από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα».
Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της Δρ Χάνα Ποσπισίλοβα, που είναι μία από τους εθελοντές γιατρούς στην Λέσβο.
Η εθελόντρια γιατρός, μιλώντας στον «Guardian», δηλώνει ότι ανησυχεί, καθώς η αδυναμία τους να θεραπεύσουν
βαριά άρρωστους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο κίνδυνο για την δημόσια υγεία: «Είμαι πεπειραμένη
γιατρός και έχω δει πολλούς ασθενείς στη ζωή μου, αλλά

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

αυτό που είδα εκεί με γονάτισε. Είδα πολλά παιδιά, τα οποία
ανησυχώ ότι θα πεθάνουν από ασιτία. Είδα ένα μωρό που
μύριζε πολύ άσχημα, καθώς η μητέρα του δεν μπορούσε να
πλύνει για εβδομάδες ολόκληρες, γιατί υπήρχε μόνο κρύο
νερό και φοβόταν ότι θα πεθάνει! Υπάρχουν παιδιά ηλικίας
12 και 15 ετών που ζουν στους ελαιώνες και κυκλοφορούν
ξυπόλυτα. Πολλοί έχουν ψώρα και δεν μπορούμε να τους
θεραπεύσουμε, γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες
υγιεινής. Τους λέμε να πετάξουν τα ρούχα τους, τα οποία
φορούν επί μήνες ολόκληρους, αλλά μας λένε ότι είναι τα
μοναδικά που έχουν! Εξέταζα 20 ανθρώπους την ημέρα και
όλοι τους είχαν μια φρικιαστική ιστορία!».
Η γιατρός τονίζει ότι αυτές οι καταστάσεις θα οδηγήσουν
σε πανδημία.
Άνθρωποι με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα μένουν
σε τέντες βρεγμένες από την υγρασία και τις βροχές του
χειμώνα, γράφει ο «Guardian». Δεν υπάρχει ζεστό νερό ούτε
για δείγμα και πρέπει να περιμένουν τρεις ώρες στο κρύο για
φαγητό. Όλοι τους είναι υποσιτισμένοι, με ματωμένα ούλα.
«Τους δίνουμε αντιβιοτικά, αλλά ο βήχας δεν υποχωρεί
ούτε και ο πυρετός. Αν διαβάσετε για την ισπανική γρίπη,
έτσι ακριβώς ξεκίνησε να εξαπλώνεται και σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους το 1918! Και τότε οι άνθρωποι είχαν μια
ιογενή λοίμωξη που έγινε βακτηριακή και τους σκότωσε»
σημειώνει η γιατρός.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Σκρέκας:
Η Ελλάδα πρέπει
να προετοιμαστεί
για τη νέα αγροτική
πολιτική 2021-2027

Την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας
της Ελλάδας για τις νέες συνθήκες που
δημιουργούνται με τη νέα αγροτική πολιτική 2021-2027, για την οποία είναι ήδη σε
εξέλιξη στην Ευρώπη διαπραγματεύσεις,
προκειμένου να μη «χαθούνε χρήματα από
το εισόδημα, τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας
Σκρέκας, στη διάρκεια της ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε απόψε στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο της ενημέρωσης
και συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027.
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα «Τα χρήματα
που θα εισρεύσουν από την Ευρώπη στην
Ελλάδα, την επόμενη προγραμματική περίοδο, θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα
με της τρέχουσας περιόδου, ελαφρώς μειωμένα, κατά μέσο όρο περίπου στο 3%...»,
γεγονός που αποδίδει στην αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ε.Ε. Αναφέρθηκε στις
συμμαχίες που επιδιώκει η κυβέρνηση, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, «ώστε να πιέσουμε
και ν' αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την
ΚΑΠ, ενώ αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των χρημάτων που περάσανε από
τον πρωτογενή τομέα είπε πως «αν κρίνουμε από τ' αποτελέσματα, θα δούμε ότι
μάλλον δεν αξιοποιήθηκαν τόσο σωστά
όσο θα μπορούσαν…», διευκρινίζοντας πως
«σίγουρα χρησιμοποιήθηκαν πολλά και με
σωστό τρόπο αλλά αν κρίνουμε τη σημερινή κατάσταση γεωργών, κτηνοτρόφων, θα
δούμε ότι η κατάσταση σήμερα δεν είναι
καλή, γιατί το εισόδημα που αποκομίζει
ο Έλληνας αγρότης δεν είναι αρκετό για
να ζήσει αξιοπρεπώς και να συνεχίσει να
επενδύει στο χωράφι».
Σκιαγραφώντας τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα ο κ. Σκρέκας είπε πως «σήμερα
η Ελλάδα δεν είναι ελλειμματική στη φυτική παραγωγή» καθώς έχουμε ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών στο
κομμάτι αυτό, σημειώνοντας ότι «είμαστε
πολύ ελλειμματικοί στα ζωικά προϊόντα,
όπως το βόειο κρέας, το γάλα και ελάχιστα
στο τρόφιμο».
Τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η έβδομη χώρα
της Ευρώπης σε παραγωγή αγροτικών προϊόντων, άρα είναι μία δύναμη σε παραγωγή
προϊόντων αγροδιατροφής στην Ευρώπη.

