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Γενοκτονία των Ποντίων:
Φωταγωγείται η Βουλή
σήμερα το βράδυ
Με ένα συβολικό λογότυπο μήνυμα θα φωταγωγηθεί
σήμερα το βράδυ (19/5) το
κτίριο της Βουλής για να
τιμηθεί η Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Με αυτή τη συμβολική πράξη το Ελληνικό
Κοινοβούλιο δηλώνει την άσβεστη ιστορική
μνήμη και το διαρκές αίτημα της ιστορικής
αποκατάστασης για την εξόντωση των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου. Στις 9.30 το
πρωί της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί ειδική
συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για
την Ημέρα Μνήμης.
Στις 24 Φεβρουαρίου 1994, η Βουλή αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ποντίων από
το τουρκικό κράτος και ψήφισε ομόφωνα τον
ορισμό της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Τηλεργασία

5άστερα

H πανδημία του κορωνοϊού και η τηλεργασία
έχει πρωτοφανείς αρνητικές συνέπειες στις
οικογένειες και στην εργασιακή ζωή, όπως
προκύπτει από μια έρευνα της ΕΕ .

➞ σελ. 2

Εβρος

Mε εκπτώσεις έως 20% ακόμη και για τον
Αύγουστο για κρατήσεις που θα γίνουν από
τώρα, ευέλικτη πολιτική ακυρώσεων, αλλά
και προσαυξήσεις στο ποσό της προκαταβολής, ως κίνητρο στον πελάτη προκειμένου να
μεταθέσει για αργότερα τις διακοπές του στην
περίπτωση της ακύρωσης.
σελ. 3
➞

Μέσα από αντίσκηνα που έχουν στήσει κοντά στην
τουρκική όχθη του Εβρου, άνδρες της Στρατοχωροφυλακής (Jandarma) παρακολουθούν τον
οργασμό εργασιών θωράκισης των συνόρων στην
ελληνική πλευρά, η οποία προετοιμάζεται μεθοδικά
για το ενδεχόμενο μιας νέας απόπειρας μαζικής
προώθησης προσφύγων - μεταναστών.
σελ. 8
➞

Ερευνα:

Όσο αυξάνει το ΑΕΠ μιας χώρας,
τόσο αυξάνει και η παχυσαρκία της

Διεθνή ΜΜΕ: Άνοιξαν ξανά
οι πύλες της Ακρόπολης
Στην επαναλειτουργία του
αρχαιολογικού χώρου της
Ακρόπολης αναφέρονται
ευρέως τα διεθνή ΜΜΕ,
αναδεικνύοντας τη σημασία
του μνημείου αλλά και τον συμβολισμό του
ανοίγματος του Ιερού Βράχου, στο πλαίσιο
της προσπάθειας της επιστροφής στη νέα
«κανονικότητα».
«Στην Ελλάδα άνοιξαν και πάλι για τους
επισκέπτες η διάσημη Ακρόπολη καθώς
και άλλοι εξωτερικοί αρχαιολογικοί χώροι»,
σημειώνει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της
Γερμανικής Ραδιοφωνίας (Deutschlandfunk
Kultur) και τονίζει ότι στην εορταστική
εκδήλωση συμμετείχε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
«Η Ακρόπολη ανήκει στα σύμβολα και στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας. Πέρυσι την επισκέφθηκαν 2,9 εκατομμύρια άτομα», προσθέτει το ρεπορτάζ του δημόσιου
γερμανικού ραδιοφώνου. Ανάλογα ρεπορτάζ
φιλοξενούνται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις
της Ραδιοτηλεόρασης Δυτικής Γερμανίας
(DWR), του περιοδικού Stern, του τηλεοπτικού δικτύου arte, τα οποία αναμεταδίδουν
ανταποκρίσεις από την Αθήνα. «Στην Ελλάδα
επιβλήθηκαν από τις 23 Μαρτίου αυστηροί
κανόνες περιορισμού σε όλη τη χώρα. Η χώρα-μέλος της ΕΕ πέρασε μέχρι τώρα ελαφρά
την πανδημία του κορονοϊού (…) Η Ελλάδα
επιστρέφει τώρα σταδιακά στην κανονικότητα. Από τις 25 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν
εκ νέου τα εστιατόρια», επισημαίνει το Stern.

Ό

σο ανεβαίνει διαχρονικά
το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας,
τόσο τείνει να αυξηθεί και το ποσοστό παχυσαρκίας μεταξύ των πολιτών
της, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει
και εμπλουτίζει ανάλογα ευρήματα
προηγούμενων ερευνών.
Η μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντεμπαμπράτα Ταλουκντάρ
του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του
Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, η οποία
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLoS

One, συσχέτισε στοιχεία του ΑΕΠ
και της παχυσαρκίας σε 147 χώρες
μεταξύ 1975-2014.
Διαπιστώθηκε ότι μια άνοδος κατά
μια ποσοστιαία μονάδα (1%) του ΑΕΠ
μιας χώρας σχετίζεται με μια μέση
αύξηση κατά 1,23% της παχυσαρκίας
στους άνδρες αυτής της χώρας και
κατά 1,01% στις γυναίκες. Με άλλα
λόγια, η οικονομική ανάπτυξη «παχαίνει» περισσότερο τους άνδρες από
ό,τι τις γυναίκες.
Στο παρελθόν ορισμένοι ερευνητές
είχαν υποθέσει ότι όταν μια χώρα φθά-

σει σε υψηλό εθνικό και ανά κεφαλή
επίπεδο εισοδήματος, το ποσοστό παχυσαρκίας θα τείνει να μειωθεί, με το
σκεπτικό ότι οι πολίτες της θα έχουν
μεγαλύτερη ικανότητα να επενδύσουν
στην υγεία τους (διατροφή, άσκηση
κ.α.). Όμως η νέα μελέτη δείχνει ότι,
παρόλο που η σχέση παχυσαρκίας
και ΑΕΠ είναι λιγότερο αισθητή στα
υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα,
δεν παύει να υπάρχει.
Επίσης η νέα μελέτη κατέληξε στην
διαπίστωση ότι η θετική σχέση μεταξύ
παχυσαρκίας και ΑΕΠ είναι πιο έντο-

νη στις χώρες με υψηλότερα επίπεδα
πολιτικής παγκοσμιοποίησης. Από
την άλλη, η σχέση εξασθενεί στις
χώρες με υψηλότερα επίπεδα αστικοποίησης και μεγαλύτερο ποσοστό
αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ.
Η μελέτη προβλέπει ότι το παγκόσμιο
ποσοστό παχυσαρκίας θα αυξηθεί από
17,7% το 2014 σε 21,6% το 2024. Υπό
διερεύνηση σε μελλοντική μελέτη θα
είναι πώς το επίπεδο εισοδηματικής
ανισότητας σε μια χώρα επηρεάζει
το ποσοστό παχυσαρκίας στον πληθυσμό της.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Το Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης» αλλάζει όψη

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» μεταμορφώνεται και αλλάζει όψη.
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου
υλοποιεί, με γοργούς ρυθμούς, μία σειρά έργων αναμόρφωσης και ανανέωσης
στο χώρο, με στόχο να αποκατασταθούν οι ελλείψεις που έχουν προκύψει
ανά τα χρόνια, ώστε να αλλάξει ο χαρακτήρας του, να αναβαθμιστεί και να
γίνει προορισμός όλων των Αθηναίων.
Ειδικότερα χθες, Παρασκευή 15 Μαΐου,
επαναλειτούργησε το κεντρικό σιντριβάνι του Πάρκου, σημείο αναφοράς των
περιπατητών, οι οποίοι από την πρώτη
κιόλας μέρα λειτουργίας απόλαυσαν τη
δροσιά του.
Επιπλέον, με την επέκταση του δικτύου
υδροδότησης, που βρίσκεται σε
εξέλιξη, ανέβηκε σημαντικά η στάθμη
της δεύτερης λίμνης, καθώς επίσης,
αυξήθηκε η ροή του νερού κατά μήκος
του καναλιού.
Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες
ελέγχου των αιτιών των διαρροών της
πέμπτης λίμνης, προκειμένου να αποτιμηθούν οι εργασίες αντικατάστασης
των στεγανοποιητικών συστημάτων της
και η αποξήρανση της διαφυλάττοντας
το οικοσύστημα της, τηρώντας τις
αρχές και τις αξίες της βιοποικιλότητας,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
κλαδεμάτων των καλλιεργούμενων
φιστικιών εντός του Πάρκου και είναι σε
εξέλιξη η διαδικασία της αποψίλωσης
ξερών χόρτων. Ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Με διάθεση σύνθεσης,
είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε
αυτό το δύσκολο στοίχημα και να πετύχουμε. Σε συνεργασία με αξιόλογους
πανεπιστημιακούς, τους Δημάρχους
των όμορων Δήμων αλλά και με τη
συνεργασία με τοπικούς φορείς, δρομολογούμε δράσεις και παρεμβάσεις
που θα αλλάξουν ριζικά την όψη του
πάρκου. Οραματιζόμαστε να φτιάξουμε
ένα Πάρκο των Εθνών, Ανοιχτό και ελκυστικό για όλους τους πολίτες.
Στόχος μας είναι να αποκτήσει η Αττική
ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα
είναι μία σημαντική παρακαταθήκη
για τις επόμενες γενιές, καθώς θα
μετατραπεί σταδιακά σε μια όαση
πρασίνου, αναψυχής και εκπαίδευσης.
Προτεραιότητά μας είναι να γίνει η
Αττική, Περιφέρεια υγείας, ευζωίας και
οι κάτοικοί της να επωφελούνται των
κοινόχρηστων χώρων, σε ένα υγιές και
λειτουργικό περιβάλλον».
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Ερευνα ΕΕ:

Η τηλεργασία έχει πρωτοφανείς
αρνητικές συνέπειες στις οικογένειες

H

πανδημία του κορωνοϊού και η τηλεργασία έχει πρωτοφανείς αρνητικές συνέπειες
στις οικογένειες και στην εργασιακή ζωή, όπως προκύπτει από μια έρευνα της ΕΕ
που δημοσιεύτηκε χθες.

Πάνω από το ένα πέμπτο εκείνων που τώρα εργάζονται από
το σπίτι σε σπίτια με μικρά παιδιά δυσκολεύονται πολύ να
συγκεντρωθούν στη δουλειά τους.
Η έρευνα που διενεργήθηκε από την υπηρεσία της ΕΕ
Eurofound, η οποία έχει στόχο την βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και των εργασιακών συνθηκών, συμπεραίνει
ότι πάνω από το ένα τρίτο των εργαζόμενων στις 27 χώρες
μέλη της ΕΕ έχουν ξεκινήσει την τηλεργασία λόγω της
πανδημίας.
Από αυτούς το 26% ζει σε σπίτια με παιδιά κάτω των 12
ετών και ένα 10% με παιδιά από 12 ως 17. Από εκείνους που
ζουν με μικρότερα παιδιά το 22% ανέφερε ότι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη δουλειά του όλη την ώρα ή την
περισσότερη ώρα.

E-mail: iho@otenet.gr

Αντίθετα, το ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά ή
με μεγαλύτερα παιδιά που αντιμετωπίζει προβλήματα
στην τηλεργασία είναι 5% και 7% αντίστοιχα. Η Μαίρη
Μακάφεϊ, η επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών και
επικοινωνιών της Eurofound, δήλωσε ότι η υγεία και οι
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας εύλογα προβληματίζουν το κοινό και τους ιθύνοντες.
"Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε τις αρνητικές συνέπειες
της πανδημίας στην οικογενειακή ζωή.
Οι γονείς αντιμετωπίζουν προκλήσεις χωρίς προηγούμενο, ιδιαίτερα τώρα που οι περισσότεροι δεν μπορούν
να κάνουν χρήση των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών
και πολλοί μάλιστα χρειάζεται να βοηθούν τα παιδιά στα
μαθήματά τους".

Προμήθεια μοτοσικλετών ΕΚΑΒ για τις ανάγκες της Αττικής
Γ. Πατούλης: «Ενισχύουμε τον υφιστάμενο στόλο του ΕΚΑΒ και στηρίζουμε έμπρακτα το έργο των ανθρώπων που
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον COVID-19. Θα είμαστε στο πλευρό τους»
Η Περιφέρεια Αττικής, στηρίζει έμπρακτα το έργο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), με στόχο την
αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του, προς όφελος της κοινωνίας, της δημόσιας Υγείας και των εργαζομένων σε αυτή. Ειδικότερα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020», η Περιφέρεια καλεί
το ΕΚΑΒ να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της προμήθειας 20 μοτοσικλετών ταχείας ανταπόκρισης, για
τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί
από την πανδημία του COVID-19.
Η σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού 280 χιλ. ευρώ εκδόθηκε στις 6 Μαΐου 2020 και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΠΕΠ Αττικής, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας
10 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:
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«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

Έκθεση σοκ:
Έρχεται έκρηξη ανεργίας
σε Ελλάδα και περιφέρεια

Η πλέον αξιόπιστη οικονομική αρχή του πλανήτη, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
(Bank of International Settlements) που
αποτελεί ένωση των κεντρικών τραπεζών
του κόσμου, σε αναφορά της επισημαίνει
πως ο κίνδυνος αύξησης της ανεργίας είναι
άνισος μεταξύ των χωρών του πυρήνα και
της περιφέρειας της EE και πως χρειάζονται
άμεσα, στοχευμένα μέτρα με συντονισμό και
αποφασιστικότητα προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω απόκλιση των οικονομιών και
της ευημερίας εντός της ΕΕ.
Η προειδοποίηση έρχεται σε μια φάση που οι
Ευρωπαίοι ηγέτες διαπραγματεύονται μέχρι
εξαντλήσεως τα δημοσιονομικά εργαλεία
τόνωσης της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ σε εθνικό επίπεδο οι πλούσιες χώρες του
βορρά που δεν πλήττονται το ίδιο σοβαρά
από την κρίση ρίχνουν πολύ περισσότερα
χρήματα στη στήριξη των επιχειρήσεων και
της απασχόλησης,
Η μελέτη των ερευνητών της BIS αποτελεί
επιχείρημα υπέρ ταχείας δράσης στήριξης
της απασχόλησης και στηρίζει τα ελληνικά
ζητούμενα για έντονη ενίσχυση των προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης στη χώρα
μας από τη δεξαμενή του – υπο συζήτηση
ακόμα – προγράμματος SURE.

Στα χέρια του Δημοσίου
ακίνητο 760 στρεμμάτων
για τη δημιουργία
Τεχνολογικού
Πάρκου 4ης γενιάς

Σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής, μεταβιβάστηκε ακίνητο από το
ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία
δημοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για ακίνητο
στην περιοχή Περαία του Δήμου Θερμαϊκού,
εμβαδού περίπου 760 στρεμμάτων.
Η παραπάνω μεταβίβαση αποτελεί το πρώτο
και πιο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση
υλοποίησης της δέσμευσης του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού
Πάρκου 4ης γενιάς. Σημειώνεται ότι για τον
σκοπό αυτό, άμεσα, θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση της
έκτασης από το Υπουργείο Οικονομικών στην
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

• 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
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Στις 20 Μαΐου οι αποφάσεις
για τα δημοτικά σχολεία
Σκέψεις να επαναλειτουργήσουν μόνο οι δύο
τάξεις του δημοτικού, αυτές της Πέμπτης και
Έκτης - Επιστροφή στα θρανία για μαθητές
γυμνασίου Α' και Β' λυκείου, ΙΕΚ και κολλέγια
Στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα και οι μαθητές της Α΄και B' Λυκείου, καθώς και οι συμμαθητές τους των γυμνασίων.
Η επιστροφή στα θρανία των μαθητών αυτών
αν και είναι πιο πολυπληθής ομάδα, γίνεται πιο
ομαλά καθώς έχει προηγηθεί η επιστροφή των
μαθητών της Γ' Λυκείου, των εκπαιδευτικών,
έχουν εκδοθεί και εφαρμοσθεί για μία εβδομάδα οι οδηγίες ενώ και οι δήμοι έχουν προχωρήσει στην διανομή στα σχολεία των αντισηπτικών
και όλων των μέσω για την τήρηση των κανόνων
προστασίας της δημόσιας υγείας.
Επίσης σήμερα ξεκινούν τα μαθήματα στα
Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Χθες έγινε και η επανέναρξη λειτουργίας των
ΙΕΚ και των Κολλεγίων. Στα ΙΕΚ θα ισχύει ο
περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5μ.
ενδιάμεση απόσταση, ενώ παράλληλα, προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.
Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή των μαθητών του
δημοτικού, αναμένεται να συζητηθεί στις 20
του μήνα από τους ειδικούς, μετά την συνεκτίμηση των στοιχείων πορείας της νόσου κατά
την δεύτερη εβδομάδα, και με πρόταση για να
ξεκινήσουν τα μαθήματα, αν αυτό κριθεί εφικτό
την 1η Ιουνίου.
Στο «τραπέζι» των συζητήσεων αναμένεται να
μπει και η πρόταση επιστροφής των μαθητών
μόνο δύο τάξεων του δημοτικού της πέμπτης
και έκτης δημοτικού, των μεγαλύτερων μαθητών
που και από μόνοι τους μπορούν να προσέξουν
περισσότερο και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα από παππούδες και γιαγιάδες.
Αυτό είναι το σκεπτικό της πρότασης ενώ
επιπλέον με αυτό το σενάριο θα μπορέσουν
να λειτουργήσουν σε καθημερινή βάση τα
σχολικά τμήματα με αριθμούς μαθητών έως 15
άτομα αφού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
οι αίθουσες των υπολοίπων τάξεων και δεν θα
χρειάζονται να πηγαίνουν εκ περιτροπής στο
σχολείο. Αν ανοίξουν τα δημοτικά θα κάνουν
μαθήματα έως τις 30 Ιουνίου. Από την πρώτη
στιγμή που έκλεισαν τα σχολεία το υπουργείο
Παιδείας προετοιμάζεται για την πρόταση να
ξεκινήσουν τα μαθήματα στα δημοτικά την 1η
Σεπτεμβρίου, με στόχο να κάνουν τα κεφάλαια
που δεν έχουν διδαχθεί κυρίως στις μεγάλες
τάξεις και σε μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά
και τα Ελληνικά.
Επικαλούμενοι τα προσωπικά δεδομένα
συνδικαλιστές θέτουν θέμα απαγόρευσης της
ζωντανής αναμετάδοσης της διδασκαλίας αποκλειστικά και μόνο για τους μαθητές που δεν
μπορούν να προσέλθουν στα σχολεία, επειδή
κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ανήκει στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως φαίνεται
ότι επέλεξε την ημέρα επιστροφής των μαθητών γυμνασίου για να κάνει ανακοινώσεις για
Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία. Σύμφωνα
με πληροφορίες, αναμένεται να αποσύρει το
άρθρο 18 που αφορούσε στις εξετάσεις μαθητών γυμνασίου Προτύπων σχολείων στο λύκειο.
Το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις στους γονείς το προηγούμενο διάστημα
που δεν ήθελαν τα παιδιά τους να αλλάξουν
σχολείο αν δεν τα κατάφερναν στις εξετάσεις
για τις οποίες δεν γνώριζαν όταν έμπαιναν στο
γυμνάσιο.

Τα 5άστερα ανοίγουν
με εκπτώσεις
και τον Αύγουστο
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ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΤΡΑ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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16°C - 32°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το τρόφιμοπροστάτης
του πεπτικού με
ελάχιστες θερμίδες

M

ε εκπτώσεις έως 20% ακόμη και για τον Αύγουστο για κρατήσεις που θα γίνουν
από τώρα, ευέλικτη πολιτική ακυρώσεων, αλλά και προσαυξήσεις στο ποσό
της προκαταβολής, ως κίνητρο στον πελάτη προκειμένου να μεταθέσει για
αργότερα τις διακοπές του στην περίπτωση της ακύρωσης, απαντούν στην κρίση του
κορωνοϊού οι πεντάστερες μονάδες για τη σεζόν του 2020, εν μέσω θολού σκηνικού και
μέχρι να εξειδικευτούν οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου.
Κ ι ενώ τα άλλα καλοκαίρια η σεζόν ξεκινούσε από τον
Απρίλιο, τώρα η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή, από
το πιο απλό, την ημερομηνία επανεκκίνησης, μέχρι τα πιο
σύνθετα, ήτοι τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που θα μπουν
στη ζυγαριά καθορίζοντας τελικά και τα κόστη λειτουργίας
των ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα ώστε οι επιχειρήσεις
να δουν το πώς και το αν θα ανοίξουν το φετινό καλοκαίρι.
Πολύ κρίσιμο ώστε να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις
για την επανεκκίνηση και επαναλειτουργία είναι και το
θέμα των αεροπορικών συνδέσεων, ειδικά για τα νησιά
αλλά και προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα που έχουν
απογειωθεί τα τελευταία χρόνια ακριβώς λόγω και της
ενίσχυσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων όπως το
«Costa Navarino» στη Μεσσηνία. «Οι πτήσεις φαίνεται
ότι ξεκινούν μεν σταδιακά, ωστόσο οι πρώτες ανακοινώσεις
αφορούν μεγάλα και κεντρικά αεροδρόμια, π.χ. σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, που διαθέτουν και μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς. Είμαστε ακόμη σε αναμονή για το πρόγραμμα των
αεροπορικών συνδέσεων του καλοκαιριού», δηλώνουν οι
τουριστικοί φορείς λίγο πριν από το… τέλος Μαΐου. Το θέμα
των αεροπορικών συνδέσεων και φυσικά τα λοιπά βασικά
ζητημάτα, όπως οι διακρατικές συμφωνίες, τα πρωτόκολλα
λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, η στήριξη της
εργασίας μαζί με το δίχτυ προστασίας της ανεργίας και τα
εργαλεία ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, θα καθορίσουν
την επόμενη μέρα του τουρισμού, όπου ήδη με βάση τις
εκτιμήσεις ένα μεγάλο ποσοστό των ξενοδόχων, στο 50%,
φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένο να ανοίξει.
Ακριβώς λόγω του θολού αυτού σκηνικού οι μεγαλύτεροι
και πεντάστεροι όμιλοι έχουν ήδη καταρτίσει τα δικά τους
πλάνα, δηλώνοντας ότι θα ανοίξουν, έστω και με σύμπτυξη
μονάδων, εφόσον φυσικά οι κανόνες για τις κοινωνικές αποστάσεις επιτρέψουν αυτή την εναλλακτική. Στόχος είναι να

δώσουν φέτος το «παρών» στην αγορά και να γεφυρώσουν
την πολύ δύσκολη σεζόν του 2020 με τη θερινή σεζόν του
2021, οπότε ελπίζουν όλοι στην ανάκαμψη.
Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία στην Αττική, ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης με το «Four
Seasons» έχει εντάξει στην πολιτική του αυτό το καλοκαίρι
έκπτωση 20% στις κρατήσεις που γίνονται τώρα, υπό την
προϋπόθεση των δύο διανυκτερεύσεων και άνω. Η προωθητική ενέργεια ισχύει ακόμη και στην καρδιά της σεζόν
για τον Ιούλιο αλλά και τον Αύγουστο, ανάλογα πάντα με
τη ζήτηση. Το υπερπολυτελές «Four Seasons», που έχει το
πλεονέκτημα των πολλών εξωτερικών χώρων, θα ξεκινήσει
να δέχεται τους επισκέπτες του εκ νέου μέσα στον Ιούνιο
και έχει επιλέξει, λόγω των συνθηκών, ευέλικτη πολιτική
ακυρώσεων 48 ωρών για φέτος λόγω κορωνοϊού έναντι των
14 ημερών που ίσχυε προ της πανδημίας. Η προετοιμασία
έχει ξεκινήσει από καιρό με πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν λεπτομερή εκπαίδευση του προσωπικού, αύξηση των
αποστάσεων στα τραπέζια και τις παραλίες κ.τ.λ.
Πλήρως προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες εν μέσω
κορωνοϊού είναι η πολιτική που ακολουθεί σε όλες τις
πτυχές της λειτουργίας του ο όμιλος Sani / Ikos τόσο για
το βραβευμένο «Sani Resort» στη Χαλκιδική όσο και για
τα «Ikos Resort», τα οποία έχουν διακριθεί διεθνώς και
ως οικογενειακοί προορισμοί σε Χαλκιδική, Κέρκυρα
και Κω. Ανάλογα με την περίοδο και για κρατήσεις που
γίνονται έως και τα τέλη Μαΐου ισχύουν διαφορετικές
παροχές και εκπτώσεις ανά ξενοδοχείο. Για παράδειγμα,
στο «Sani Dunes» υπάρχει έκπτωση 10% ακόμη και μέσα
στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο για συγκεκριμένες περιόδους,
ενώ η πολιτική ακυρώσεων έχει μεταβληθεί και είναι χωρίς
κόστος 30 ημέρες πριν από την άφιξη και μπορεί να γίνει
ακόμη πιο ευέλικτη ανάλογα με τις συνθήκες όπως θα
διαμορφώνονται εφεξής.

Ένα από τα εδέσματα που όλοι
απολαμβάνουν είναι και το τουρσί. Ξέρετε όμως ότι εκτός από
αλμυρό, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο
και προστατευτικό για το πεπτικό σύστημα;
Το τουρσί αποτελεί προϊόν ζύμωσης, συνεπώς εφοδιάζει τον
οργανισμό μας με ωφέλιμους
μικροοργανισμούς που είναι
σημαντικοί για την υγεία του
πεπτικού συστήματος, ενώ παράλληλα μας τροφοδοτούν και
με τις βιταμίνες του εκάστοτε
λαχανικού από το οποίο φτιάχνονται.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλά από τα ζυμωμένα τρόφιμα
της παραδοσιακής μεσογειακής
διατροφής, όπως το τουρσί, είναι πλούσια σε «καλά» μικρόβια
(κυρίως οξυγαλακτικά βακτήρια).
Στα τουρσιά υπάρχει ποικιλία,
καθώς μπορούμε να τα παρασκευάσουμε με πλήθος λαχανικών όπως αγγούρι, καρότο,
πιπεριά, κουνουπίδι, ακόμη και
κολοκυθάκια.
Επομένως πείτε «ναι» σε πίκλες,
τουρσί και ξινό λάχανο (είναι λιγότερο αλμυρό από το τουρσί και
χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα).
Προσέξτε όμως να κάνετε λελογισμένη κατανάλωση επειδή
παρότι το τουρσί δεν είναι ιδιαίτερα θερμιδογόνο -υπολογίζεται
ότι 100γρ αγγουράκι τουρσί έχει
12 θερμίδες – περιέχει αρκετό
νάτριο, γεγονός που θα πρέπει
να το λάβουν υπόψη τους άτομα
με υπέρταση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αίγυπτος: Δάνειο
118 εκατ. στην EgyptAir
που πλήττεται
λόγω κορωνοϊού
Ένα πρώτο μέτρο οικονομικής στήριξης
της EgyptAir ανακοίνωσε η Αίγυπτος,
για να μετριάσει τις επιπτώσεις που
υφίσταται από την κρίση της παγκόσμιας
πανδημίας του κορωνοϊού, παρέχοντας
στον εθνικό της αερομεταφορέα δάνειο
ύψους 2 δισ. αιγυπτιακών λιρών, που
αναλογεί περίπου στα 118 εκατ. Ευρώ.
Με τα αεροπλάνα της να τελούν μόνον
πτήσεις εσωτερικού από τις 19 Μαρτίου,
η EgyptAir μετράει μέχρι σήμερα απώλειες της τάξεως περίπου 2 δισ. ευρώ,
με 279.800 θέσεις εργασίας να τίθενται
σε κίνδυνο αλλά και να δημιουργούνται
απώλειες στην αιγυπτιακή οικονομία
ύψους 3 δισ. ευρώ, αναφέρει η «Egypt
Independent». Η απόφαση πάρθηκε από
τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ
Αλ Σίσι για να στηριχθεί ο τομέας της
πολιτικής αεροπορίας της Αιγύπτου λόγω
της κρίσης του κορονοϊού. Το δάνειο
αυτό, για το οποίο προηγήθηκαν συναντήσεις των εκπροσώπων της εταιρείας
και του Υπουργείου Πολιτικής Αεροπορίας, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό
Οικονομικών Μοχάμεντ Μάιτ.

Ιταλία: Κίνδυνος
να καταστεί το χρέος
της μη διαχειρίσιμο
Μαύρα σύννεφα φαίνεται πως αρχίζουν
να απλώνονται πάνω από την οικονομία της Ιταλία, καθώς οι αναλυτές
του Bloomberg εκτιμούν πως υπάρχει
σοβαρό ενδεχόμενο ο όγκος του χρέους
της να καταστεί μη διαχειρίσιμο, εξαιτίας
της αργής, αλλά σταθερής αύξησης του
κόστους δανεισμού της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δίμηνο lockdown εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού
έπληξε σοβαρά της οικονομίας της
Ιταλίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκτιμά ότι η οικονομία της χώρας θα
συρρικνωθεί κατά 9,5% το τρέχον έτος,
ενώ το Bloomberg Economics, σε μια πιο
απαισιόδοξη εκτίμηση, αναμένει ύφεση
της τάξης του 13%.
Εάν η ζημία στην ιταλική οικονομία
αποδειχθεί μακράς πνοής, η χαμηλή ανάπτυξη σε συνδυασμό με την έκρηξη των
κρατικών δαπανών πιθανόν να οδηγήσει
τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ πολύ άνω
του 150%. Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε
την άποψη ότι η Ιταλία θα χρειαστεί
δημοσιονομική ενίσχυση από πλευράς
Ε.Ε. ή, σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη
και αναδιάρθρωση χρέους. "Οι θλιβερές οικονομικές επιδόσεις της Ιταλίας,
οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν
καθώς οι ηγέτες της χώρας παλεύουν με
τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, θέτουν
την ικανότητα της χώρας να εξυπηρετεί
το χρέος της σε σοβαρή αμφιβολία",
αναφέρει ο David Powell.

Emirates:

Εξετάζει να απολύσει
30.000 εργαζομένους

Η

Emirates μελετά σχέδια για περικοπή περίπου 30.000 θέσεων εργασίας, καθώς
η μεγαλύτερη αεροπορική μεγάλων αποστάσεων στον πλανήτη προσπαθεί να
μειώσει το κόστος λειτουργίας μετά την καθήλωση του στόλου της από την
πανδημία.

Ο όμιλος ενδέχεται να
μειώσει τον αριθμό των
εργαζομένων κατά περίπου 30% – από περισσότερους από 105.000
στα τέλη Μαρτίου –
σύμφωνα με άτομα που
γνωρίζουν το θέμα. Η
Emirates σκέφτεται
επίσης να επιταχύνει την
απόσυρση του στόλου
A380 – έχει το μεγαλύτερο αριθμό από κάθε άλλη
εταιρεία – ανέφερουν
πηγές στο Bloomberg
χωρίς να θέλουν να κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμα
δημοσιοποιηθεί.
Εκπρόσωπος της Emirates δήλωσε ότι η εταιρεία δε
σχολιάζει φήμες. Οι αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο
τον κόσμο καταργούν θέσεις εργασίας αφού χτυπήθηκαν
από μια άνευ προηγουμένου κατάργηση ουσιαστικά των
αεροπορικών ταξιδιών. Περίπου το 70% της παγκόσμιας
χωρητικότητας αερομεταφορέων είναι κενή. Ο κλάδος θα
χάσει 314 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 από πωλήσεις
εισιτηρίων, σύμφωνα με την International Air Transport
Association (ΙΑΤΑ). Ο Πρόεδρος της Emirates, Τίμ
Κλάρκ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα στο The National
toy Αμπού Ντάμπι ότι αναμένει ότι η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια να είναι μέτρια τουλάχιστον για τα επόμενα
δύο χρόνια. Ο ίδιος χαρακτήρισε επίσης την πανδημία ως

γεγονός τύπου «μαύρου
κύκνου» για τη βιομηχανία, παραπέμπτονας σε
ένα σπάνιο περιστατικό
με ακραίες επιπτώσεις. Η
κυβέρνηση του Ντουμπάι
δήλωσε τον Μάρτιο ότι θα
υποστηρίξει οικονομικά
την αεροπορική εταιρεία,
η οποία έχει λάβει πολλά
μέτρα για να διαφυλάξει
μετρητά από τότε που
ξεκίνησαν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Σε
αυτά περιλαμβάνονται η
προσωρινή μείωση των μισθών, η κατάργηση των περισσότερων επιβατικών πτήσεων και η αναβολή της
παράδοσης της τελευταίας παρτίδας των superjumbo
A380. Ωστόσο, τα κέρδη για τον Μάρτιο ήταν πάνω από
1,5 δισεκατομμύρια dirham (408 εκατομμύρια $) χαμηλότερα από το αναμενόμενο και ο όμιλος έχασε πάνω
από 3,4 δισεκατομμύρια dirham σε έσοδα τον ίδιο μήνα,
ανέφερε στην ετήσια έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την
περασμένη εβδομάδα.
Η Emirates αποφάσισε ήδη πέρυσι να μειώσει την παραγγελία της για A380, ξεκινώντας μια εκτεταμένη αναθεώρηση του στόλου, με το superjumbo να παραχωρεί
τον ρόλο του ως άξονα μιας στρατηγικής που έκανε το
Ντουμπάι τον κορυφαίο κόμβο πτήσεων σε όλο τον κόσμο. Η Airbus ανακοίνωσε τότε ότι η παραγωγή A380
θα τελειώσει το 2021.

Ισπανία: Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
για έναν μήνα επιθυμεί ο Σάντσεθ
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι θέλει να παρατείνει την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης για «περίπου έναν μήνα». «Ο δρόμος που παίρνουμε είναι ο μοναδικός δυνατός» είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής παρέμβασης, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το ισπανικό κοινοβούλιο
να δώσει το πράσινο φως για την παράταση. «Θα είναι η τελευταία παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
και θα διαρκέσει έως το τέλος της διαδικασίας άρσης των μέτρων καραντίνας» στα τέλη Ιουνίου, σημείωσε.
Έχοντας κηρυχθεί τη 14η Μαρτίου και ήδη παραταθεί αρκετές φορές, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται
να λήξει την 24η Μαΐου. Ο Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους Ισπανούς να επιδεικνύουν «τη
μέγιστη προσοχή», εξερχόμενοι της καραντίνας. «Ο κίνδυνος βρίσκεται πάντα εκεί ..., ο ιός δεν έχει φύγει και
η απειλή του είναι πραγματική» επισήμανε, προσθέτοντας ότι χωρίς τους περιορισμούς, ο ιός θα μπορούσε να
προσβάλει 30 από τα 47 εκατομμύρια των Ισπανών και να σκοτώσει 300.000 ανθρώπους στη χώρα.
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα, 102 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον
νέο κορωνοϊό σε διάστημα 24 ωρών, ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και δύο μήνες. Το σύνολο των νεκρών από τη
νόσο Covid-19 ανέρχεται σε 27.563, ενώ τα επιβεβαιώμενα κρούσματα ξεπερνούν τις 230.000.
Διαδηλώσεις εναντίον των χειρισμών της κυβέρνησης στην κρίση του νέου κορωνοϊού και του οικονομικού
αντίκτυπού της πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη αυτή την εβδομάδα, με τους συμμετέχοντες να χτυπούν
κατσαρολικά και να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης. Στη μεγαλύτερη εξ αυτών, στην πλούσια συνοικία
Σαλαμάνκα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να επιβάλει τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης. «Δεν έχει σημασία για ποιον λόγο γίνονται οι διαδηλώσεις. Το σημαντικό είναι
να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης» τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.
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BBC: O κορωνοϊός
ίσως φέρει το τέλος
της χειραψίας
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει
καίρια τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο. Μπορεί οι συνθήκες καραντίνας να χαλαρώνουν σταδιακά, όμως, απλές,
καθημερινές συνήθειες και κινήσεις, εξακολουθούν να αποφεύγονται συστηματικά,
σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις των ειδικών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άγγιγμα.
Σήμερα, οι άνθρωποι δίνουν αγώνα για να
μπορέσουν να αγνοήσουν «χιλιάδες χρόνια
βιο-κοινωνικής σύμβασης», όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά σε δημοσίευμά του το BBC.
Μια χειραψία, μπορεί να μοιάζει ταπεινή και
συνηθισμένη ως κίνηση, αλλά συμβολίζει
πολλά. Μπορεί να είναι ένας ισχυρός χαιρετισμός ανάμεσα σε συγγενείς ή φίλους.
Μπορεί να είναι ένας απλός χαιρετισμός δύο
ξένων που ίσως δεν συναντηθούν ποτέ ξανά.
Ή μπορεί να είναι μέχρι η επισφράγιση μιας
σημαντικής συμφωνίας εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν διάφορες
απόψεις σχετικά με τις «ρίζες» της χειραψίας. Μια εκδοχή είναι ότι εμφανίστηκε ως
χαιρετισμός στην αρχαία Ελλάδα. Συμβόλιζε
την ειρήνη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους καθώς
κατά τον χαιρετισμό ο ένας μπορούσε να
αντιληφθεί ότι ο άλλος ήταν άοπλος.
Μια έτερη εκδοχή είναι ότι η χειραψία ξεκίνησε ως παράδοση χαιρετισμού στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Ιππότες έσφιγγαν και
κουνούσαν δυνατά ο ένας τα χέρια του άλλου
για να σιγουρευτούν ότι δεν κρύβει κάποιο
όπλο στην πανοπλία του.
Οι Κουάκεροι (ή αλλιώς Χριστιανοί Φίλοι) –
τα μέλη μιας Χριστιανικής Εκκλησίας που
φέρει την ονομασία Θρησκευτική Κοινωνία
των Φίλων και ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα στην
Αγγλία από τον περιπλανώμενο ιεροκήρυκα
Τζορτζ Φοξ – έκαναν ευρέως γνωστή τη
χειραψία στη Μεγάλη Βρετανία. Θεωρούσαν
ότι ως πράξη είναι πιο ισότιμη από τις υποκλίσεις. Η χειραψία είναι μια «κυριολεκτική
χειρονομία ανθρώπινης σύνδεσης» και ένα
σύμβολο του πώς οι άνθρωποι εξελίχθηκαν
σε βαθιά κοινωνικά όντα, εξηγεί η Κριστίν
Λεγκάρ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν των ΗΠΑ.
Φυσικά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν
ότι με μια ιστορία χιλιάδων χρόνων, η χειραψία παραείναι εδραιωμένη για να διακοπεί
εύκολα ως χαιρετισμός.
«Το γεγονός», σχολιάζει η Λεγκάρ του ότι
αυτή την περίοδο «το χτύπημα του αγκώνα
είναι η εναλλακτική λύση, δείχνει πόσο σημαντική είναι η αφή. Δεν θέλαμε να χάσουμε
αυτήν τη φυσική σύνδεση».
Βεβαίως, υπάρχουν πολλές μορφές χαιρετισμού δίχως τη συμμετοχή της αφής.
Για παράδειγμα, ο παραδοσιακός χαιρετισμός
Namaste των Ινδουιστών. Πραγματοποιείται
με τις παλάμες των δύο χεριών ενωμένες με
τα δάχτυλα να δείχνουν στον ουρανό και με
το σώμα σε ελαφριά υπόκλιση.
Στη Σαμόα, έχει επικρατήσει το άνοιγμα των
βλεφάρων και ένα πλατύ χαμόγελο προς το
άτομο που χαιρετάμε.
Σε μουσουλμανικές χώρες, το χέρι τοποθετείται πάνω από την καρδιά δείχνοντας σεβασμό
στον άνθρωπο που χαιρετούμε.
Η επαφή δεν υπήρξε ανέκαθεν και τόσο σημαντική για τους ανθρώπους. Ενδεικτικά,
στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αρκετοί
ψυχολόγοι επέμεναν ότι οι πράξεις στοργής
στα παιδιά δεν εξυπηρετούσαν κάποιον ουσιαστικό σκοπό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση
ΠΕ Πληροφορικής
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
15/05/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο Costal
Urban developmenT through the Lenses of
Resiliency (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη
υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας), στο
πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 501 Δήμος
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια ισόχρονη με
τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος (31-12-2020) 1 Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (info@thessaloniki.gr). Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής
και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

24 προσλήψεις στο Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.), που
εδρεύει στο Dήµο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, αριθµού ατόµων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την
αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(kdem@markopoulo.gr), είτε (κατ’ εξαίρεση)
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.)
-Δηµαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική Πλατεία, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν.
Αττικής, υπ’ όψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ.
επικοινωνίας: 22990-20128). Το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Θέση ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας
στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ε

χοντας υπόψη την αριθμ. 06η /08-05-2020 θέμα: 39, έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου με φυσικό πρόσωπο Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας
και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης
προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις
ανάγκες υλοποίησης του Έργου:
I nv e s t i g a t i n g
parameters
of ketoenol
resistance in
Bemisia tabaci,
(Syngenta-2019ketoenol), χρηματοδοτούμενο
από τη Syngenta
AG) (κωδικός έργου 22.1685.243).
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την
υποβολή πρότασης προς σύναψη
μίας (1) σύμβασης
έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό
πρόσωπο, με αντικείμενο την εκτέλεση βιοδοκιμών για την αξιόλογηση
της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων ενάντια στον
αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci, συγκεκριμένα
οι εργασίες που θα ανατεθούν στο/στην ανάδοχο είναι:
(σε παρένθεση αναγράφεται ο μήνας ολοκλήρωσης/
παράδοσης) Απαιτούμενα Προσόντα: - Πτυχίο ΑΕΙ
Γεωπονίας ή ΤΕΙ Γεωπονίας της ημεδαπής ή ισότιμου
ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. - Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Επιθυμητά προσόντα: Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ζωικοί εχθροί)
της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου
ιδρύματος της αλλοδαπής. - Εργασιακή εμπειρία σε
ερευνητικά προγράμματα/έργα. - Εργασιακή εμπειρία
σε θέματα ανθεκτικότητας και αξιολόγησης εντομοκτόνων και ειδικότερα στην εκτροφή και εκτέλεση βιοδοκιμών σε εντομολογικούς εχθρούς. - Δημοσιεύσεις/
ανακοινώσεις σε θέματα ανθεκτικότητας και αξιολό-

γησης εντομοκτόνων και ειδικότερα
στην εκτροφή και
εκτέλεση βιοδοκιμών σε εντομολογικούς εχθρούς.
Όσοι επιθυμούν
να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον
τους καλούνται
να υποβάλουν εγγράφως πρόταση
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου, κατ' άρθρο
681 ΑΚ, μέχρι και
την 01-06-2020
ημέρα Δευτέρα
και ώρα 1 4:30
μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ.
1659/24953/15-05-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστ/του Ελιάς Υποτροπικών
Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας,
Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,
οδός: Καστοριάς 32Α, Μέσα Κατσαμπάς, Ηράκλειο
Κρήτης.
Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Εμμ. Ροδιτάκη (2810
302309) ως προς το ερευνητικό Έργο και τις εργασίες
που θα αναλάβουν να εκτελέσουν και στην κα Μαρία
Παπαχατζάκη (2810 302308), για διαδικαστικά θέματα
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

25 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο
Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηράκλειο (δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30-112020 25 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@crete.gov.gr). Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η
αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

5
3 προσλήψεις
στην εφορεία
αρχαιοτήτων Λασιθίου
15/05/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Το
υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου που
εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρχαιολογικός
χώρος Λατούς (Δ. Αγ. Νικολάου) Ν. Λασιθίου
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών
και όχι πέραν της 31-12-2020 1 102 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Παναγία Κερά
Κριτσά (Δ. Αγ. Νικολάου) Ν. Λασιθίου ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών και
όχι πέραν της 31-12-2020 1 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μουσείο Σητείας
(Δ. Σητείας) Ν. Λασιθίου ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών και
όχι πέραν της 31-12-2020 1 Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efalas@culture.gr)

43 προσλήψεις
στην εφορεία
αρχαιοτήτων Κορινθίας
15/05/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Το
υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών
(43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κορινθίας, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο του Νομού Κορινθίας και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα 40 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (efakor@culture.gr) όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με
σήμανση έκδοσης 02-12-2019 δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efakor@culture.gr) .
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
Θέση Πολιτικού
Μηχανικού
στο Ινστιτούτο
Χημικών
Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρω
Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου,
για μία (1) θέση έκτακτου
προσωπικού, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ερευνητικού
έργου SUMAD: Sustainable
Use of Mining Waste Dumps,
με κωδικό: 847227 Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο
του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους που
διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα να υποβάλουν
αίτηση συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κωδικός Θέσης: 1012Ε Αρ.
πρωτ. 1476/ 15-05-2020 ΑΔΑ:
6Α7Κ469ΗΡ8-3ΕΣ Ειδικότητα:
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο Θέσης: Αριθμητικές αναλύσεις με χρήση
προγραμμάτων γεωμηχανικής.
Προσομοίωση εργαστηριακών δοκιμών σε γεωυλικά, με
έμφαση στη βαθμονόμηση
παραμέτρων καταστατικών
προσομοιωμάτων. Προσομοίωση διαδικασιών απόληψης
υδρογονανθράκων με μεθοδολογίες τύπου γραμμών ροής
- σωλήνων ροής. Παραδοτέα /
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί
αναμένεται να ασχοληθεί με
το ανωτέρω αντικείμενο, στο
πλαίσιο του πακέτου εργασίας
του έργου: • WP3: Numerical
simulation of spoil material
and foundation systems,
και συγκεκριμένα στα Task
3.3: Numerical simulation
of alternative design
cases & analysis of design
methodologies και Task 3.4:
Application of numerical tool
to address specific design
case study. Διάρκεια: 06 μήνες Θέσεις: 1 Τόπος: ΕΚΕΤΑ/
ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125
Μαρούσι Αττικής. Σημειώστε
Προθεσμία υποβολής: 01-062020 και ώρα 11:00 Αποστολή
Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ /
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
(ΙΔΕΠ) Αιγιαλείας 52 151 25
Μαρούσι Αττικής Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533
ή στο email: diafa@certh.gr (κ.
A. Διάφα).

Θέση Μηχανικού Υπολογιστών
ή Πληροφορικής με αντικείμενο
Κυβερνοασφάλεια
στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ

Π

ρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης
ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του
ερευνητικού έργου Secure and PrivatE smArt gRid - SPEAR Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.,
στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κωδικός Θέσης: 22603 Αρ. πρωτ. 22603/ 15-05-2020 ΑΔΑ:
ΩΥΩΤ469ΗΡ8-6Θ4 Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης: Kυβερνοασφάλεια (cybersecurity) στα
έξυπνα δίκτυα παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων διαχείρισης και επίβλεψης
(trust management algorithms) του επιπέδου εμπιστοσύνης
κάθε κόμβου (συσκευές, μετρητές, διεπαφές και δικτυακές
πύλες) σε ένα έξυπνο δίκτυο παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο
υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την
υλοποίηση και αξιολόγηση των τεχνολογιών διαχείρισης και
παρακολούθησης του επιπέδου εμπιστοσύνης κάθε δικτυακής
συσκευής/εφαρμογής στο δίκτυο παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το επίπεδο εμπιστοσύνης για κάθε κόμβο
του δικτύου χαρακτηρίζεται από ένα σκορ αξιοπιστίας το οποίο
μεταβάλλεται κάθε φορά που το σύστημα κυβερνοασφάλειας
καταγράφει ένα συμβάν (ανωμαλία/κυβερνο-επίθεση) ενάντια

στο έξυπνο δίκτυο. Το υποσύστημα αυτό θα είναι ένα πακέτο
λογισμικού ενός συνολικού συστήματος κυβερνοασφάλειας
για έξυπνα δίκτυα παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Συνεπώς, ο υποψήφιος αναμένεται να αναπτύξει επιπροσθέτως
όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες λογισμικού και διεπαφές
επικοινωνίας για την εύρωστη συνεργασία/επικοινωνία και
διαχείριση των αντίστοιχων υποσυστημάτων και των κόμβων
του δικτύου ενέργειας. Τέλος, ο υποψήφιος θα συνδράμει και
στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων και
παρουσιάσεων. Διάρκεια: 06 μήνες Θέσεις: 1 Τόπος: ΕΚΕΤΑ,
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη. Σημειώστε
Προθεσμία υποβολής: 01-06-2020 και ώρα 12:00 Αποστολή
Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@
iti.gr (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης).

Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στο Λαγκαδά
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι ολοκληρώσεως του έργου.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγος Μία (1) θέση Σοχός Δήμου Λαγκαδά
Ν.Θεσσαλονίκης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapeth@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαρίας Κάλλας 21Α , απευθύνοντάς την στο τμήμα
της γραμματείας της Εφορείας υπόψιν κας Μαϊκούση Τριάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 2310801402), εντός προθεσμίας δέκα
(10) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 18-5-2020 έως 29-5-2020. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
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12 προσλήψεις
από το υπουργείο
πολιτισμού
για την περιοχή
των Πρεσπών
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την
πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού
προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 Αποκατάσταση
- Ανάδειξη Μνημείων Ασκητισμού Πρεσπών,που υλοποιείται με Αρχαιολογική
Αυτεπιστασία, στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία
2014-2020για χρονικό διάστημα δυο (2)
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης - και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου -με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της
σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και
ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων 1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρίασε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης
μνημείων καιαρχαιολογικών χώρων της
βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου
1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικούμε εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων
από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους
πόρους που υλοποιούνται με τη μέθοδο
της αυτεπιστασίας και ελλείψει αυτών
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων
από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους
πόρους που υλοποιούνται με τη μέθοδο
της αυτεπιστασίας 1 Τ.Ε. Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ηςκατεύθυνσης [πρώην τομέαςΒ΄] με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών)
και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤεχνικώνΣυντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνηςμε
εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών 4
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες 3 ΥΕ Εξειδικευμένοι
Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίεςμε
άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους 2 Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν
με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο
διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, και
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της
από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020)
με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη
διεύθυνση efaflo@culture.gr και κατ΄εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει
η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής)
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδηροδρομικού σταθμού 8 - 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ,
(τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών που αρχίζει από την επομένη
της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
(από Δευτέρα 18-05-2020 έως Παρασκευή 22-05-2020).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθ. 5296ΣΤ/13-05-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία των κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ και ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, νόμιμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
– ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», με αρ. ΓΕΜΗ 000267201000
(ΑΦΜ: 094025817, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής,
οδός Λ. Σπάτων αρ. 81 και εκπροσωπείται νόμιμα), ήρθα και επέδωσα στον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Θεόδωρου Χατζηνάκου
του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ζησιμοπούλου
αρ. 55 , με ΑΦΜ 121918869 της Δ.Ο.Υ.
Η’ Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου
διαμονής, την από 11/05/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης κατά 1) της ΗΛΥΣΙΑ ΑΕ, 2) Παύλου Γ.Σιδηρόπουλου,3)
Παναγιώτη Ι. Ιωαννίδη, 4) Βικτωρίας Ι.
Χατζηνάκου, 5) Θεόδωρου Ι. Χατζηνάκου, 6) Σταματίας Φ.Τζαγάκη, 7) Περσεφόνης Ι. Χατζηνάκου, 8) Γεωργίου Ι.
Χατζηνάκου, 9) Σταύρου Δ. Γιαννόπουλου, 10) Αριστομένη Δ.Γιαννόπουλου
και 11) Ροδόλφου – Πέτρου Π. Κριεζή
με την οποία: καταγγέλλεται η μεταξύ
τους σύμβαση μισθώσεως, σύμφωνα
με τον όρο 8.3 του μισθωτηρίου και το
άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995, προκειμένου να επέλθει η λήξη της μεταξύ τους
μισθωτικής σχέσης μετά πάροδο τριών
(3) μηνών από την κοινοποίηση του ως
άνω εγγράφου προς αυτούς, ημερομηνία κατά την οποία καλούνται να παραλάβουν το μίσθιο ακίνητο ,το οποίο
τότε θα τους αποδωθεί καταβάλλοντας
τους ως αποζημίωση το ισχύον κατά την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
μίσθωμα , καθώς και να τους αποδώσει
ταυτόχρονα με την παραλαβή του μίσθιου και την εις χείρας του ευρισκομένη εγγύηση, ποσού σήμερα τριάντα χιλιάδων
διακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα έξι
λεπτών (30.240,36€) για να λάβει γνώση
και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου
της με αριθμό κατάθεσης
2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών,
επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από
10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της
δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK
EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»
που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας
(North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ
136957160001 και ΑΦΜ 997102039
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED»
(πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL
plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ»,
ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με
απορρόφηση της τελευταίας από την
πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την
υπ' αριθμ. 10446Ε/18.05.2020 έκθεση

επίδοσης για λογαριασμό του Paleologu
Dimitrios, πρώην κατοίκου Νοτίου Αφρικής και ήδη αγνώστου διαμονής, την
από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων
683 επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης
εταιρείας, ΚΑΤΑ του Paleologu Dimitrios,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α)
ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020
στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από
06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του
ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία
ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-062020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με
τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο
αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα
εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του
κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να
παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η
κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923
άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με
αριθμό 00116 θυρίδας θησαυροφυλακίου
που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού
Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»),
προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε
δικαστική κατάθεση του περιεχομένου
της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης
της αιτούσας για απόδοση των εξόδων
και των εν γένει δαπανών στις οποίες
θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα
αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ'
ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της
πληρεξούσιας δικηγόρου της.
Αθήνα, 18/5/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου
της με αριθμό κατάθεσης
2245/21454/2020
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών,
επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από
10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της
δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK
EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»
που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας
(North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ
136957160001 και ΑΦΜ 997102039
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED»
(πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL
plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ»,
ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με
απορρόφηση της τελευταίας από την
πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την
υπ' αριθμ. 10444Ε’/18.05.2020 έκθεση
επίδοσης για λογαριασμό του Christophi
Raymond, πρώην κατοίκου Αίγυπτου
και ήδη αγνώστου διαμονής, την από
03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683 επ.
ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εται-

ρείας, ΚΑΤΑ του Christophi Raymond,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α)
ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020
στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από
06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του
ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία
ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-062020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με
τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο
αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα
εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του
κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να
παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η
κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923
άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με
αριθμό 00205 θυρίδας θησαυροφυλακίου
που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού
Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»),
προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε
δικαστική κατάθεση του περιεχομένου
της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης
της αιτούσας για απόδοση των εξόδων
και των εν γένει δαπανών στις οποίες
θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα
αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ'
ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της
πληρεξούσιας δικηγόρου της.
Αθήνα, 18/5/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου
της με αριθμό κατάθεσης
2245/21454/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών,
επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από
10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της
δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK
EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»
που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας
(North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ
136957160001 και ΑΦΜ 997102039
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED»
(πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL
plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ»,
ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003),
δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης
με απορρόφηση της τελευταίας από
την πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
με την υπ' αριθμ. 10445Ε’/18.05.2020
έκθεση επίδοσης για λογαριασμό του
Aggelidakis Nikolaos, πρώην κάτοικο Ελβετίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την
από 03.03.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Διαδικασία άρθρων 683
επ. ΚΠολΔ) της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ του Aggelidakis Nikolaos,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει (α)
ΕΑΚ: 2245/2020, (β) ΓΑΚ: 21454/2020
στο ως άνω δικαστήριο και (γ) την από
06.03.2020 πράξη της Γραμματέως του

ως άνω δικαστηρίου, κατά την οποία
ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-062020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 4 και με
τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο
αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η αίθουσα
εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του
κτιρίου 5), προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, καλώντας τον ταυτόχρονα να
παραστεί όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να χορηγηθεί η
κατά το άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923
άδεια ώστε να προβεί η αιτούσα, παρουσία συμβολαιογράφου, σε άνοιγμα της με
αριθμό 00165 θυρίδας θησαυροφυλακίου
που βρίσκεται στο κατάστημα Συγγρού
Αττικής του πρώην δικτύου καταστημάτων της (ήδη κατάστημα «Alpha Bank»),
προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε
δικαστική κατάθεση του περιεχομένου
της. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του περιεχομένου της άνω θυρίδας προς εξασφάλιση της απαίτησης
της αιτούσας για απόδοση των εξόδων
και των εν γένει δαπανών στις οποίες
θα υποβληθεί η αιτούσα για το άνοιγμα
αυτής και τη δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να καταδικαστεί ο καθ'
ού στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή της
πληρεξούσιας δικηγόρου της.
Αθήνα, 18/5/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου
της με αριθμό κατάθεσης
2244/21447/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,
ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών και κάτοικος Αθηνών,
επί των οδών Ηπείρου, αρ. 1 και Πατησίων, τηλ. 210-88.17.118 μετά την από
10.03.2020 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος της
δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «CITIBANK
EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»
που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας
(North Wall Quay 1, Δουβλίνο 1) και είναι εγκατεστημένη νόμιμα στην Ελλάδα (Αθήνα, Όθωνος 8), με αρ. ΓΕΜΗ
136957160001 και ΑΦΜ 997102039
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED»
(πρώην «CITIBANK INTERNATIONAL
plc», η οποία με την σειρά της ήταν καθολική διάδοχος της «CITIBANK ΝΑ»,
ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 13911/31-12- 2003), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με
απορρόφηση της τελευταίας από την
πρώτη, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την
υπ' αριθμ. 10443Ε’/18.05.2020 έκθεση
επίδοσης για λογαριασμό του PENA
LUIS, πρώην κατοίκου Ισπανίας και ήδη
αγνώστου διαμονής, την από 03.03.2020
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(Διαδικασία άρθρων 683 επ. ΚΠολΔ)
της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, ΚΑΤΑ
του PENA LUIS, ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
η οποία φέρει (α) ΕΑΚ: 2244/2020, (β)
ΓΑΚ: 21447/2020 στο ως άνω δικαστήριο
και (γ) την από 06.03.2020 πράξη της
Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου,
κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Πινακίου 3 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το
δικόγραφο αυτό 30 ΗΜΕΡΕΣ πριν από
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την δικάσιμο. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, (Το κτίριο και η
αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο
όροφο του κτιρίου 5), προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον
ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν
παραπάνω ορίζεται. Με την ανωτέρω αίτηση ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτηση.
Να χορηγηθεί στην αιτούσα η κατά το
άρθρο 93 του ΝΔ 17.7-13.8.1923 άδεια
να προβεί, παρουσία συμβολαιογράφου,
σε άνοιγμα της με αριθμό 00027 θυρίδας
θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στο
κατάστημα Ψυχικού Αττικής, του πρώην δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας
(ήδη κατάστημα «Alpha Bank»), προκειμένου εν συνεχεία να προβεί σε δικαστική κατάθεση του περιεχομένου της. Να
διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του
περιεχομένου της ως άνω θυρίδας προς
εξασφάλιση της απαίτησής της αιτούσας
για απόδοση των εξόδων και των εν γένει
δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί για
το άνοιγμα της θυρίδας και τη δικαστική
κατάθεση του περιεχομένου αυτής. Να
καταδικαστεί ο καθ' ού στη δικαστική
δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας
δικηγόρου της.
Αθήνα, 18/5/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΔΑ: 66ΡΑ46907Ο-ΒΣΞ
ΑΔΑΜ: 20PROC006710420
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ. 7540
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια
της υπ’ αριθμ. 6η/30-4-2020 (θέμα 56ο)
απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την επαναφορά/
αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ (CPV : 45212410-3).

Προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 1-6-2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία
του Νοσοκομείου.
Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ.
Πολίτης Ζαχαρίας, τηλ.2251351373
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων,
το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε
ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.
Μυτιλήνη 12-5-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ANOIΚΤH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) προκειμένου να προβεί στην
προμήθεια Συστήματος "Ground Βased
Augmentation System (GBAS)" μέσω
ανοικτού διαγωνισμού, συνέταξε τεχνικές
προδ/φές οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ.
Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμεvοι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την κατασκευή, προμήθεια, διάθεση ή εμπορία των εν λόγω συστημάτων ή ακόμη επιθυμούν να
λάβουν γνώση των προδιαγραφών, να
αvατρέξουν στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο internet http://
www.ypa.gr/ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)
Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα υποβληθούν
στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης
Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (Δ6) μέσω Email: d6a@hcaa.gr ή
μέσω Fax (210-8983560), μέχρι την 5η
Ιουνίου 2020.
Η Διεύθυνση Δ6 θα συγκεντρώσει όλες
τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στις τεχνικές
προδιαγραφές προ της υποβολής αυτών
για έγκριση.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ. ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΕΗ: « Έξοδος»
1.000 εργαζομένων
έχει ποτέ προχωρήσει η ΔΕΗ, η οποία
αφορά 1.000 εργαζόμενους της λιγνιτικής παραγωγής, κάτι το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ διοίκησης και ΓΕΝΟΠ
και αναμένεται να παρουσιαστεί στο
αυριανό ΔΣ.
Το πρόγραμμα εθελουσίας αφορά τα
δυο λιγνιτικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και προβλέπει την παροχή bonus 20.000 ευρώ
στους εργαζόμενους που επιθυμούν να
αποχωρήσουν εφόσον είναι άνω των 60
ετών και έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά
δικαιώματα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το πρόγραμμα
μπορούν να αξιοποιήσουν περίπου 700
άτομα στο λιγνιτικό κέντρο της Δυτικής
Μακεδονίας και επιπλέον 130 άτομα
στη Μεγαλόπολη.
Εάν το σύνολο των υποψηφίων ανταποκριθεί, η ΔΕΗ θα έχει πληρώσει 35 εκατ.
ευρώ, γλιτώνοντας ταυτόχρονα πολύ
περισσότερα, καθώς το μισθολογικό
κόστος της συγκεκριμένης κατηγορίας
κινείται σε επίπεδα διπλάσια και άνω.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι εργαζόμενοι αποχωρούν θα λαμβάνουν συνολικά
35.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 15.000
ευρώ είναι η προβλεπόμενη αποζημίωση, και τα 20.000 bonus, έναντι των
5.000 ευρώ bonus που είχε δοθεί σε
προηγούμενες αποχωρήσεις.
Ως προθεσμία ένταξης στην οικειοθελή αποχώρηση, που αφορά το
12% του τακτικού προσωπικού και θα
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την
ΔΕΗ, ορίζεται η 31η Ιουλίου, χωρίς να
αποκλείεται σε μεταγενέστερο στάδιο
να ακολουθήσουν και άλλα κύματα.
Είναι προφανές, παράλληλα, ότι το
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου συνδυάζεται άμεσα με τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ, η οποία προγραμματίζει το Σεπτέμβριο να «σβήσει» το
σταθμό του Αμυνταίου (δυο μονάδες
ισχύος 550 MW), ενώ εντός του 2021
θα ακολουθήσουν οι δύο μονάδες της
Καρδιάς (560 MW), το 2021 η Μεγαλόπολη 3 (250 MW) και τέσσερις μονάδες
του Αγ.Δημητρίου (1.100 MW), ενώ το
2023 θα αποσυρθεί η Μεγαλόπολη 4
(260 MW), η Μελίτη 1 και η 5η μονάδα
του Αγίου Δημητρίου.

Οχυρώνεται ο Εβρος:

Φράχτης με λεπιδοφόρο
συρματόπλεγμα και 400
νέοι συνοριοφύλακες

Μ

έσα από αντίσκηνα που έχουν στήσει κοντά στην τουρκική όχθη του Εβρου, άνδρες της Στρατοχωροφυλακής (Jandarma) παρακολουθούν τον οργασμό εργασιών
θωράκισης των συνόρων στην ελληνική πλευρά, η οποία προετοιμάζεται μεθοδικά
για το ενδεχόμενο μιας νέας απόπειρας μαζικής προώθησης προσφύγων - μεταναστών από
τη γείτονα, ενάμιση μήνα μετά τη «μάχη του Εβρου».
Στα προγεφυρώματα του Πέπλου και των Φερών, όπου τα
σύνορα είναι χερσαία μετά την ευθυγράμμιση της κοίτης
του ποταμού, και σε άλλα ευάλωτα σημεία κατά μήκος της
μεθορίου τοποθετούνται χιλιόμετρα μεταλλικού φράχτη με
λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα, γίνεται εκχέρσωση ελωδών
εδαφών και καθαρισμός της άγριας βλάστησης. Ο φράχτης
στο βόρειο τμήμα ενισχύεται και επεκτείνεται, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν κατά μήκος του ποταμού
επιπλέον 11 πυλώνες ύψους 50 μέτρων, οι οποίοι θα εξοπλιστούν με κάμερες και σύγχρονα συστήματα κατόπτευσης
μέρας και νύχτας, με εμβέλεια πολλών χιλιομέτρων και
πολλαπλές δυνατότητες στις τηλεπικοινωνίες.
Μέσα στους επόμενους μήνες αναλαμβάνουν υπηρεσία οι
400 νεοπροσληφθέντες συνοριοφύλακες που σχεδόν θα
διπλασιάσουν τη δύναμη αποτροπής και θα ενισχύσουν
τις κοινές περιπολίες Στρατού και Αστυνομίας. Θηριώδη
τεθωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα που είχαν προορισμό
τη Λιβύη και κατασχέθηκαν πριν από πέντε χρόνια νότια της
Κρήτης έχουν τεθεί στη διάθεση των δυνάμεων του Στρατού
στην περιοχή, με ειδική πρόβλεψη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Ανεξαρτήτως δαπάνης»
Με άλλες διατάξεις της ίδιας ΠΝΠ έχει ανατεθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαδικασία κατασκευής του
φράχτη «ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης και κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής, γενικής ή ειδικής
διάταξης», και χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής
άδειας ή άδειας εργασιών μικρής κλίμακας. Την ίδια ώρα,
χιλιάδες ακρίτες που «χτενίζουν» τη γη με τα τρακτέρ τους
στο πλαίσιο αγροτικών εργασιών δηλώνουν έτοιμοι να τα
μεταφέρουν και πάλι κατά μήκος των αναχωμάτων και των
περασμάτων που γνωρίζουν καλά, συνδράμοντας τις Αρχές
- όπως έκαναν με επιτυχία τον Μάρτιο - με τη φυσική τους
παρουσία αν η απειλή επανέλθει.
Ενάμιση μήνα μετά τη λήξη του «πολέμου χωρίς όπλα» που
δόθηκε στον Εβρο, παρατηρείται κάποια κινητικότητα στην
απέναντι πλευρά της μεθορίου. Εκτός από τους σκηνίτες

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

στρατοχωροφύλακες, έχουν καταγραφεί σποραδικές κινήσεις και από στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της
γείτονος, ενώ δεν λείπουν και οι επικίνδυνες προκλήσεις.
Τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά πυροβολισμών έχουν
καταγραφεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες από την απέναντι
πλευρά κατά ελληνικών περιπόλων και συνοριοφυλάκων
της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η τακτική άλλαξε μετά την
ανάληψη καθηκόντων από νέο Τούρκο στρατιωτικό διοικητή στο νότιο τμήμα. «Δεν ξέρουμε αν πυροβολούν στον
αέρα. Μπορεί να το κάνουν και σε ευθεία βολή» λέει στο
«Εθνος της Κυριακής» ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων
του Εβρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, προσθέτοντας πως
έχει δει άνδρες της Jandarma να γίνονται οι ίδιοι διακινητές,
κατευθύνοντας ομάδες μεταναστών προς τα περάσματα.
Μπορεί το σκηνικό να θυμίζει ελάχιστα την ένταση του
Μαρτίου, ωστόσο η κατάσταση απέχει από το να θεωρηθεί
ήρεμη και καθησυχαστική. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν, ομάδες μεταναστών κρατούνται και πάλι σε αποθήκες
κοντά στα σύνορα και αναμένουν την ευκαιρία να περάσουν
στην Ελλάδα. Οι απόπειρες είναι σποραδικές το τελευταίο
διάστημα, αλλά οι ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές
Αρχές επαγρυπνούν, γνωρίζοντας καλά πως η απειλή θα
επανέλθει με νέες προσπάθειες μαζικής προώθησης μόλις
χαλαρώσουν τα μέτρα για την πανδημία. Εχει ακουστεί δημόσια, άλλωστε, από τα πιο επίσημα χείλη της τουρκικής
ηγεσίας: του υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, και
πριν από λίγες μέρες του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου.
«Στη μετά τον Εβρο εποχή, τίποτα δεν είναι το ίδιο πια»
τόνισε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, λέγοντας πως «στον Εβρο η Τουρκία απέτυχε
και η Ελλάδα πέτυχε να προασπίσει τα ιερά σύνορα της
χώρας και τα κοινά σύνορα της ΕΕ». Ζήτησε, ωστόσο, να
ακούσουμε με προσοχή τις δηλώσεις των κυβερνητικών
αξιωματούχων της Τουρκίας.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

ΤΡΙΤΗ
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Τουρκία: Παραιτήθηκε
ο αντιναύαρχος
Τζιχάτ Γιαϊτζί

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος το
περασμένο Σάββατο μετατέθηκε αιφνίδια,
με διάταγμα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν,
στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, από τη θέση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων,
υπέβαλε την παραίτησή του.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο αντιναύαρχος Γιαϊτζί, γνωστός ως «ο αρχιτέκτονας του μνημονίου
συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης», δήλωσε
ότι κατηγορήθηκε με κατασκευασμένες
κατηγορίες και γι' αυτό αποχωρεί από το
στράτευμα.
Σημειώνεται ότι μια από τις εξηγήσεις για
την αιφνίδια απομάκρυνση του Γιαϊτζί από
το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, όπως αποκάλυψε απόστρατος τούρκος συνταγματάρχης
στην τουρκική τηλεόραση, ήταν η παρέμβαση του Γιαϊτζί σε διαγωνισμό για προμήθεια
καλωδίων για τις τορπίλες του τουρκικού
πολεμικού ναυτικού, όπου τον διαγωνισμό
κέρδισε κάποιος γνωστός του τούρκου επιτελάρχη. Ωστόσο άλλη επιτροπή έκρινε το
υλικό ακατάλληλο με αποτέλεσμα ο Γιαϊτζί
να ακυρώσει τον διαγωνισμό. Η εταιρία
που κέρδισε τον διαγωνισμό προμήθειας
διαμαρτυρήθηκε στο υπουργείο Άμυνας και
ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ έδωσε
εντολή να διεξαχθεί έρευνα, η δε αρμόδια
επιτροπή που διερευνά το θέμα ζήτησε την
απομάκρυνση του τούρκου αντιναυάρχου.
Ο γνωστός δημοσιογράφος της Χουριέτ
Νεντίμ Σενέρ έγραψε στον λογαριασμό του
στο Twitter: «Σύμφωνα με πληροφορίες
μου από το άμεσο περιβάλλον του, ο Γιαϊτζί, από τον οποίο το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας ζήτησε σήμερα να εγκαταλείψει
τη θέση του στο Πολεμικό Ναυτικό και να
μετατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, παραιτήθηκε δηλώνοντας ότι παρουσίασαν για εκείνον έναν πλαστό φάκελο
και αυτό ήταν άδικο».

