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Οι παιδικοί σταθμοί
θα ανοίξουν μαζί
με τα δημοτικά σχολεία
Μαζί με τα δημοτικά σχολεία θα
ανοίξουν οι παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί όπως
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Μαζί τους θα ανοίξουν και τα ΚΔΑΠ «εφόσον
τα δημοτικά σχολεία ανοίξουν στις αρχές
Ιουνίου». Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για τα
δημοτικά σχολεία και την επαναλειτουργία τους
θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Κατά τον κ. Πέτσα
μαζί με τις ανακοινώσεις για τους παιδικούς
σταθμούς θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για
κατασκηνώσεις ιδιωτικές και κρατικές.
Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε κατά την
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η
επιτροπή των ειδικών του υπ. Υγείας αποφάσισε
σε σημερινή συνεδρίαση να ανοίξουν από την
ερχόμενη εβδομάδα τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για Άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ). Όπως είπε, δόθηκε προτεραιότητα στις
ανοιχτές δομές ΑμεΑ γιατί η αποστέρηση των
ΑμεΑ από δημιουργικές εστίες απασχόλησης
επιδρά αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική
τους πορεία. «Συμφωνήθηκε να ανοίξουν τα
ΚΔΑΠ ΑμεΑ με συγκεκριμένες προδιαγραφές
που θα σέβονται τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποστάσεις και τα γενικότερα μέτρα προστασίας»
πρόσθεσε ο κ. Πέτσας. Όπως σημείωσε μετά
από σχετική ερώτηση την τελική απόφαση για
επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων θα
την λάβει ο πρωθυπουργός μετά από την
εισήγηση των ειδικών.

Μετρό: Μέχρι τη Νίκαια θα
φτάσει τον Ιούλιο η γραμμή 3
Στις αρχές Ιουλίου θα δοθεί στην
κυκλοφορία η επέκταση της
γραμμής 3 του μετρό προς
Πειραιά μέχρι και τον Σταθμό
της Νίκαιας ανακοίνωσε ο
υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί τον
υπό κατασκευή σταθμό "Αγ. Βαρβάρα" μαζί με
τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον
γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη. Στο τμήμα που θα δοθεί στην κυκλοφορία
στις αρχές Ιουλίου από τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη περιλαμβάνονται και οι
σταθμοί "Κορυδαλλός" και "Νίκαια" που είναι θα
είναι κι αυτοί έτοιμοι. «Πριν από λίγους μήνες,
είχα δεσμευτεί ότι στις αρχές του καλοκαιριού
θα έχουμε έτοιμους τους τρεις πρώτους
σταθμούς της επέκτασης του μετρό προς
Πειραιά: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια.
Για να το καταφέρουμε αυτό, όλο αυτό το
διάστημα εργαστήκαμε εντατικά», τόνισε ο κ.
Καραμανλής, σε δηλώσεις μετά την ξενάγηση
στο εργοτάξιο του σταθμού.

Economist

Κ. Μητσοτάκης

Πριν από 70 χρόνια, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman πρότεινε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «κοινότητας άνθρακα
και χάλυβα». Με αυτήν την ταπεινή συμφωνία
να διέπει δυο εμπορεύματα, 6 κατεστραμμένες
από τον πόλεμο χώρες δημιούργησαν μια κοινή
αγορά που εξελίχθηκε στην Ε.Ε.
σελ. 2

Ηλεκτρική ενέργεια

Καλούμαστε να μετατρέψουμε τους μήνες που
έρχονται σε μία γέφυρα, η οποία από την άμυνα
για την υγεία θα μας περάσει στην επίθεση
προς την πρόοδο, τόνισε ο πρωθυπουργός
στο διάγγελμά του.
➞ σελ. 3

➞

Σε κατήφορο οι τιμές και η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Συγκεκριμένα η ζήτηση, λόγω των επιπτώσεων
της πανδημίας, μειώθηκε κατά 13 % ενώ η τιμή
χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε
πτώση 54,31 % σε ετήσια βάση.
σελ. 8
➞

«Τουρισμός για Όλους»:

Voucher σε 250.000 δικαιούχους
Έ

μφαση στην ενίσχυση του
εσωτερικού τουρισμού δίνει
η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης
του σχεδίου για την επανεκκίνηση
της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας.
Σύμφωνα με τον υπουργό, για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαφημιστική
καμπάνια, ενώ θα αξιοποιηθούν τα
προγράμματα «Τουρισμός για Όλους»
και Κοινωνικού Τουρισμού (ΟΑΕΔ).
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για
Όλους» είναι ύψους 30 εκατ. ευρώ
και θα προσφέρει e-voucher αξίας 120
ευρώ σε κάθε δικαιούχο για διακοπές
με κατ’ ελάχιστο 4 διανυκτερεύσεις.
Εκτιμάται ότι ο εσωτερικός τουρισμός
φέτος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
ένα εκατομμύριο διανυκτερεύσεις.
Αφορά ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά
γραφεία και οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε 250.000.
Επίσης, θα υπάρξουν εταιρικά
Holiday Vouchers για επιπλέον αφορολόγητο voucher διακοπών αξίας
300 ευρώ. Σε δύο στάδια θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα του τουρισμού
για το εξωτερικό, αρχής γενομένης
από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με την απελευθέρωση των πτήσεων προς το Ελ.
Βενιζέλος, ενώ από την 1η Ιουλίου θα
είναι το δεύτερο στάδιο με την απελευθέρωση των πτήσεων προς όλα
τα αεροδρόμια. Ο τουρισμός εσωτερικού «ανοίγει» νωρίτερα, τη Δευτέρα
25 Μαϊου. Το χρονοδιάγραμμα του
ανοίγματος της τουριστικής αγοράς
που παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός
Χάρης Θεοχάρης έχει ως εξής:
Δευτέρα 25 Μαΐου: Ανοίγει το
yachting που αποτελεί και την ασφαλέστερη τουριστική δραστηριότητα

Δευτέρα 1η Ιουνίου: Ανοίγουν οι κατασκηνώσεις, τα κάμπινγκ και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας
Δευτέρα 15 Ιουνίου: Ανοίγουν όλα τα
υπόλοιπα καταλύματα. Παράλληλα
ενεργοποιείται το πρώτο στάδιο απελευθέρωσης των πτήσεων, αρχικά
μόνο από το «Ελ.Βενιζέλος»
Τετάρτη 1η Ιουλίου: Δεύτερο στάδιο
απελευθέρωσης των πτήσεων σε όλα
τα αεροδρόμια της χώρας.
15 Ιουλίου: Σταδιακή άρση των υπόλοιπων εξαιρέσεων
Όπως τόνισε ο κ. Θεοχάρης, απελευθέρωση των πτήσεων σημαίνει ότι δεν
υπάρχει υποχρέωση τεστ για κορωνοϊό
στους επιβάτες, ούτε υποχρεωτική
καραντίνα. Aυτό ισχύει για χώρες
οι οποίες δεν έχουν επιδημιολογική
επιβάρυνση και βέβαια δεν αποκλείει,
όπως εξήγησε, κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για επιδημιολογικούς σκοπούς.
Για το πρώτο στάδιο απελευθέρωσης
στις 15 Ιουνίου προβλέπεται:
• Απελευθέρωση πτήσεων από το εξω-

τερικό προς «Ελευθέριος Βενιζέλος»
• Απελευθέρωση εισόδου επισκεπτών
από χώρες με καλά επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά
Επιπλέον αξιολογούνται κριτήρια
όπως η οδική πρόσβαση, μεσαίας
απόστασης αεροπορικώς, ομογενειακές κοινότητες
Για το δεύτερο στάδιο απελευθέρωσης
την 1η Ιουλίου προβλέπεται
• Απελευθέρωση πτήσεων από το
εξωτερικό προς όλα τα αεροδρόμια
• Απελευθέρωση εισόδου επισκεπτών
από όλες τις χώρες
• Θα εξαιρεθούν χώρες με αρνητικά
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
• Οι χώρες που θα εξαιρεθούν θα ανακοινωθούν εγκαίρως
• Οι χώρες που εξαιρέθηκαν από το
2ο στάδιο απελευθέρωσης θα παρακολουθούνται αναφορικά με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, θα υπάρξει
ανάπτυξη επιχειρησιακών πλάνων
για τους μικρούς νησιωτικούς προο-

ρισμούς: Συγκεκριμένα για την ενίσχυση ικανότητας υποδομών υγείας
δρομολογείται η εγκατάσταση συνολικά 20 νέων αναλυτών για tests στα
νησιά και εξασφαλίζονται 600 κλίνες
COVID στα νησιά. Επιπλέον για τους
μικρούς νησιωτικούς προορισμούς
θα υπάρξει κάλυψη από κοντινούς
προορισμούς με εξασφάλιση χρόνου
μεταφοράς <2ώρες και αξιοποίηση των
υποδομών της ηπειρωτικής Ελλάδας
Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι θα εφαρμοστούν υγειονομικά πρωτόκολλα
για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών Λεωφορείων,
τη λειτουργία επιχειρήσεων ενοικιάσεων αυτοκινήτων, τις θαλάσσιες
μεταφορές στα επιβατηγά / επιβατηγά
– οχηματαγωγά πλοία, τις αεροπορικές μεταφορές, εντός του αεροπλάνου, τις αεροπορικές μεταφορές στη
λειτουργία αεροδρομίου (terminal)
και τον ελεγχο στις πύλες εισόδου
(π.χ. ερωτηματολόγιο, test δειγματοληπτικά)
Για τα μέτρα οικονομικής στήριξης
των επιχειρήσεων εστιάζουν στα εξής:
Επέκταση δικαιώματος αναστολής
σύμβασης εργασίας έως και τον Ιούλιο
Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων 40%
έως και τον Αύγουστο
Νέος μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης «SURE» μέχρι και τον
Σεπτέμβριο
Ενίσχυση των εποχιακά απασχολούμενων
Επιστρεπτέα προκαταβολή
Μείωση προκαταβολής φόρου
Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές, τον
καφέ, τα μη-αλκοολούχα ποτά και
το τουριστικό πακέτο
ΤΕΠΙΧ ΙΙ Επιχειρηματική Χρηματοδότηση / Ταμείο Εγγυοδοσίας Αναπτυξιακή Τράπεζα
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Πόσα θα πληρώνουμε
από 1η Ιουνίου
για εισιτήρια σε Μέσα
Μεταφοράς, καφέδες
και σινεμά

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Πτώση τιμών αναμένεται από την 1η
Ιουνίου σε καφέ και τουριστικά πακέτα
με σκοπό να αυξηθούν οι πωλήσεις.
Αυτό θα συμβεί φυσικά αν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μεταφέρουν
τις μειώσεις ΦΠΑ από 24% σε 13% στις
τελικές τιμές για τους Έλληνες και τους
ξένους καταναλωτές.
Ανάλογη μείωση θα υπάρξει και στα
κόμιστρα στα μέσα μεταφοράς, καθώς
το ΦΠΑ μειώνεται και εκεί από 24% σε
13& για πέντε μήνες.
Συγκεκριμένα το κόστος του εισιτηρίου του μετρό από 1,4 ευρώ που είναι,
θα πρέπει από την 1η Ιουνίου να πάει
στα 1,3 ευρώ ή και λιγότερο. Ανάλογα,
περίπου κατά 10% θα πρέπει να μειωθεί
και το κόστος της κάρτας απεριορίστων
διαδρομών.
Τώρα όσον αφορά στον καφέ , θα
πρέπει να πληρώνουμε λιγότερο κατά
τουλάχιστον 9% σε σχέση με σήμερα:
το 1,3 πρέπει να γίνει 1,2 ευρώ, και τα
2,5 ευρώ να γίνουν 2,3 ευρώ. Ανάλογα
θα πρέπει να μειωθούν και οι τιμές των
αναψυκτικών με τον κατάλογο των μειώσεων να περιλαμβάνει ακόμη το τσάι, τη
σοκολάτα, τη λεμονάδα και τη γκαζόζα.
Όσο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θα
πρέπει και αυτά να κοστίζουν λιγότερο
κατά 9% από την 1η Ιουνίου και μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναπροσαρμογές τιμών έχουν περιθώριο να κάνουν
και οι αεροπορικές εταιρείες.
Δείτε αναλυτικά τη λίστα των προϊόντων
που θα υπάρξει μείωση του ΦΠΑ (13%
αντί για 24%) :
1. Σερβιριζόμενα ροφήματα
2. Αναψυκτικά
3. Πορτοκαλάδες και γκαζόζες
4. Ροφήματα σοκαλάτας, τσάγια και
χαμομήλια
5. Εισιτήρια αστικών γραμμών (μετρό,
λεωφορεία κλπ)
6. Εισιτήρια υπεραστικών γραμμών
7. Αεροπορικά εισιτήρια
8. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
9. Εισιτήρια στα σινεμά (σ.σ όπου τα 7
ευρώ μπορούν να γίνουν 6,5 και τα 6,5
έξι ευρώ)
10. Πακέτα All Incusive στα ξενοδοχεία (σ.σ εδώ είναι λίγο πιο σύνθετη η
κατάσταση καθώς σήμερα τα πακέτα all
inclusive φορολογούνται με συντελεστή
13% για το 80% της αξίας και με συντελεστή 24% για το 20% της αξίας. Αυτή η
αναλογία θα αλλάξει σε 90-10 και αυτό
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μικρές
μειώσεις τιμών της τάξεως του 1-2%).
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Παρατείνεται η έκπτωση
40% στα ενοίκια

Economist:

Η Ευρώπη
έχει χάσει το δρόμο της

Π

ριν από εβδομήντα χρόνια, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman
πρότεινε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «κοινότητας άνθρακα και χάλυβα». Με
αυτήν την ταπεινή συμφωνία να διέπει δυο εμπορεύματα, έξι κατεστραμμένες από
τον πόλεμο χώρες δημιούργησαν μια κοινή αγορά που εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκτοτε, γράφει ο Economist, το ταξίδι προς
την ενοποίηση μπορεί να ήταν ανώμαλο, όμως
είχε μια αίσθηση κατεύθυνσης. Εθνικοί ηγέτες
ήλθαν και απήλθαν, το Τείχος του Βερολίνου
χτίστηκε και γκρεμίστηκε, οικονομικοί τυφώνες έπληξαν και ξεθύμαναν. Με κάποιον τρόπο,
η ΕΕ τα κατάφερε. Εμβάθυνε την ενοποίηση,
δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά
του κόσμου, αφήνοντας τους λαούς της να
κινούνται ελεύθερα μεταξύ συνόρων και δημιουργώντας ένα κοινό νόμισμα. Διευρύνθηκε, καθώς 22
κράτη εντάχθηκαν μετά τα αρχικά έξι, περιλαμβανομένων
11 που υπέφεραν για δεκαετίες υπό τον κομμουνισμό.
Εδραίωσε την ειρήνη και άπλωσε την ευημερία. Σήμερα,
η Ευρώπη είναι ένας «φάρος» φιλελεύθερων αξιών και
παράδειγμα ενός πιο ήπιου είδους καπιταλισμού.
Εν τούτοις, σύμφωνα με τον Economist, η ΕΕ έχει επίσης χάσει τον δρόμο της. H πανδημία στην Ευρώπη δεν
είναι μόνο μια οικονομική κρίση, όπως σε άλλα μέρη του
κόσμου, όμως μετατρέπεται ταχύτατα και σε μια πολιτική
και συνταγματική κρίση.
Επί της αρχής είναι επιλύσιμη, όμως τα μέλη της ΕΕ δεν
μπορούν να συμφωνήσουν ως προς το τι χρειάζεται για
να κάνουν την ένωσή τους πιο ανθεκτική, ούτε πώς να
προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση. Τώρα, περισσότερο από
ποτέ, όταν η Αμερική και η Κίνα βρίσκονται σε σύγκρουση,
αυτή είναι μια τραγικά χαμένη ευκαιρία.
Το να ανήκουν στην ΕΕ υποτίθεται πως θα έφερνε στις
χώρες ασφάλεια σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Αντίθετα,
όμως, η πανδημία δοκιμάζει τους δεσμούς των μελών,

E-mail: iho@otenet.gr

όπως έκανε η χρηματοπιστωτική κρίση του
2007-2009.
Ένα παράδειγμα αυτού είναι η ενιαία αγορά,
η οποία διέπεται από αυστηρούς κανόνες που
περιορίζουν τις επιδοτήσεις, οι οποίοι όμως
έχουν ανασταλεί καθώς οι κυβερνήσεις ρίχνουν 2 τρισ. ευρώ για να σώσουν επιχειρήσεις από την κατάρρευση. Το ήμισυ αυτών
βρίσκονται στη Γερμανία: κάτι που αποτελεί
πρόβλημα εάν είσαι παραγωγός με έδρα σε
άλλη χώρα η οποία δεν μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρη,
η οποία όμως πρέπει να αποδέχεται προϊόντα που φτιάχνονται στη Γερμανία.
Ένα άλλο παράδειγμα, γράφει ο Economist, είναι το ενιαίο
νόμισμα. Καθώς οι χώρες προσπαθούν να αμβλύνουν τις
επιπτώσεις των lockdowns, τα χρέη τους αυξάνονται απότομα. Επειδή οι κυβερνήσεις στην ευρωζώνη δανείζονται
με ένα κοινό νόμισμα όμως πρέπει να χρηματοδοτηθούν
μόνες τους, τα χρέη αυτά θα μπορούσαν να αυξηθούν σε
μη βιώσιμα επίπεδα.
Το πρόβλημα είναι σοβαρό στην Ιταλία, η οποία είχε θέμα
και πριν την Covid-19, με ακαθάριστα δημόσια χρέη ύψους
2,4 τρισ. ευρώ, ή 135% του ΑΕΠ. Ο Economist θεωρεί
πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρωσκεπτικιστή Matteo Salvini, ο οποίος ήδη βάλλει κατά της ΕΕ,
κατηγορώντας την ότι δεν κάνει αρκετά για να βοηθήσει.
Μάλιστα, το κόμμα του μάλιστα μπορεί να εκμεταλλευτεί
την κρίση για να ανέλθει στην εξουσία, όπου θα άκμαζε
προκαλώντας κατακραυγή και εκμεταλλευόμενο τους
διχασμούς με τις Βρυξέλλες.

Ανακούφιση για χιλιάδες εργαζόμενους και
επιχειρήσεις η παράταση του μέτρου έκπτωσης ενοικίου εν μέσω της κρίσης του
κορωνοϊού.
Όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παρατείνεται μέχρι
και τον μήνα Αύγουστο το καθεστώς μείωσης
ενοικίων ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων, δικαίωμα μείωσης
ενοικίου για την πρώτη τους κατοικία και τη
φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών
τους διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
καθεστώς προσωρινής αναστολής.
Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ανέλυσε η ΠΟΜΙΔΑ προκύπτει ότι έκπτωση
ενοικίου δικαιούνται, κατά μήνα, οι εξής:
- Μάιος: Όλες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που δικαιούνται μείωση ενοικίου
κατά το μήνα Απρίλιο 2020 (κλειστοί και
πληττόμενοι). Ήδη κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
- Ιούνιος: Όλες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν
εντός του Μάιου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, και οι επιχειρήσεις των
κλάδων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών,
πολιτισμού και αθλητισμού.
- Ιούλιος & Αύγουστος: Οι επιχειρήσεις των
κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού
και αθλητισμού.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον οδηγό για
τις φορολογικές δηλώσεις 2020 η κλίμακα
φορολογίας ενοικίων (για τους ιδιοκτήτες)
έχει ως εξής:
- 15% ενοίκια από 0,01 έως 12.000 ευρώ
- 35% ενοίκια από 12.001 έως 35.000 ευρώ
- 45% ενοίκια τα οποία ξεπερνούν τις 35.000
ευρώ

ΔΕΗ: Βροχή παραπόνων
για τις τσουχτερές χρεώσεις του 11770

Δωρεά 10 σκαφών στην Ακτοφυλακή
από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

«Τη χρέωση του 11770 δεν την επιβάλλει η εταιρεία αλλά οι τηλεπικοινωνιακοί
πάροχοι» απαντά η ΔΕΗ στις καταγγελίες και τα παράπονα δεκάδων καταναλωτών
σχετικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
Το 11770 είναι ένας πενταψήφιος αριθμός που διαχειρίζεται η Wind και χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για να έχει το δικό της κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (call center).
Αντίστοιχα πενταψήφια νούμερα, εξυπηρετούν και δεκάδες άλλες υπηρεσίες
σε άλλους τομείς (τράπεζες κ.α). Επειδή μάλιστα δεν ανήκουν στα νούμερα κοινωνικής ευθύνης που οι κλήσεις είναι χαμηλές ή χωρίς ατέλεια τιμολογούν τους
πελάτες με διαφορετικές ταρίφες, συχνά πολύ υψηλές.
Μέσω του 11770, η ΔΕΗ παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται από διακανονισμούς λογαριασμών, νέα
συμβόλαια και αλλαγή στοιχείων μέχρι οδηγίες για ηλεκτρονικές πληρωμές και
εξόφληση λογαριασμών, κάτι που υιοθετήθηκε μέσα στην κρίση και αξιοποίησαν
χιλιάδες καταναλωτές.

Η πανδημία που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός και η διάθεση της Τουρκίας
να χρησιμοποίησει τους πρόσφυγες και μετανάστες ως μοχλό πίεσης προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν ένα εκρηκτικό για την Ελλάδα μείγμα, παρ'
ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποτρέψει με τους χειρισμούς της -και στις
δύο κρίσεις- τα χειρότερα. Ωστόσο, η φύλαξη των συνόρων απαιτεί μέσα και
ανθρώπινο δυναμικό. Κυρίως όμως μέσα, προκειμένου να διεξάγεται σε όλο
το μήκος των θαλάσιων ορίων και να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή, μπαίνει η Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδας, τα
μέλη της οποίας θα δωρήσουν στην ελληνική ακτοφυλακή συνολικά 10 σκάφη
της Rafnar Maritime.
Τα σκάφη που θα παραλειφθούν από την ελληνική ακτοφυλακή κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και σχεδιάστηκαν στην Ισλανδία.
Πρόκειται για ταχύπλοα Rafnar 1100 Cabin Bulletproof με δύο εξωλέμβιες
μηχανές, 450 ίππων η κάθε μία, ενώ φέρουν πολυβόλο των 12,7mm.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής
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FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΜΑΪΟΥ 2020

Το Γραφείο Πρωθυπουργού
παίρνει στις πλάτες του
μεγάλα έργα
Με τη δημιουργία μιας λίστας Στρατηγικών
Εργων Υποδομής, που θα εποπτεύεται από το
Γραφείο του Πρωθυπουργού και αυτόνομου
μηχανισμού υλοποίησης, επιχειρεί η κυβέρνηση
να αντιμετωπίσει τις τεράστιες καθυστερήσεις
στην ωρίμανση κρίσιμων έργων και τις συνεχείς
εμπλοκές που παρουσιάζονται. Σύμφωνα με την
έκτη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συμφωνηθεί με
την Κομισιόν πως ο κατάλογος των Στρατηγικών
Εργων Υποδομής θα είναι έτοιμος τον προσεχή
Σεπτέμβριο, με τη δημιουργία και ανεξάρτητου
μηχανισμού παρακολούθησης, που θα λειτουργεί πλήρως μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Με
τη δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού,
η κυβέρνηση και η Κομισιόν ελπίζουν πως θα
αντιμετωπιστούν οι πολυετείς καθυστερήσεις
στην τεχνική και μελετητική ωρίμανση μεγάλων
έργων, ενώ θα αναζητηθεί το καλύτερο δυνατό
μείγμα μεταξύ ιδιωτικών, κρατικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους. Οπως
επισημαίνεται στην έκθεση, «η απουσία ώριμων
νέων έργων είναι ένας σημαντικός λόγος για
την περιορισμένη εκτέλεση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων». Παράλληλα με τη
λίστα των μεγάλων έργων, συμφωνήθηκε και η
δημιουργία ενός μηχανισμού ωρίμανσης των
διαγωνισμών (Project Preparation Facility),
ο οποίος θα έχει συντονιστικό ρόλο στην
προετοιμασία των μελετών σκοπιμότητας, των
αναλύσεων κόστους/ωφέλους, της προμελέτης
και της οριστικής τεχνικής μελέτης, στα θέματα
απαλλοτριώσεων, στην οργάνωση των διαγωνισμών, αλλά και στην εποπτεία των έργων κατά
τη διάρκεια υλοποίησης. Μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην
έκθεση, είναι η ενίσχυση των έργων με συμβάσεις παραχώρησης, ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα) και άλλα εργαλεία αύξησης
της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τον Οκτώβριο
του 2020 θα επιλεγούν τα πρώτα στελέχη
του συγκεκριμένου μηχανισμού ωρίμανσης,
με στόχο να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία
μέχρι τον Μάρτιο του 2021, με τη συνεργασία
και διεθνών οργανισμών χρηματοδότησης.
Στην έκτη έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας
αναφέρεται, επίσης, πως η υλοποίηση των έργων
καθυστερεί και για λόγους που συνδέονται
με την αδυναμία πρόβλεψης του εύρους και
του χρόνου ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών
εργασιών ή των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα που
οδηγεί σε καθυστέρηση δικαστικών αποφάσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, την τελευταία
περίοδο λαμβάνονται ορισμένα μέτρα για την
αντιμετώπιση αυτών των καθυστερήσεων, με
την εφαρμογή των οποίων η διάρκεια προετοιμασίας ενός διαγωνισμού μπορεί να περιοριστεί
κατά 4 έως 6 μήνες. Το χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα προβληματικής υλοποίησης έργων
και καθυστερήσεων είναι τα σιδηροδρομικά,
στα οποία καταγράφονται τεράστιες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, ο σχεδιασμός
της ελληνικής πλευράς προέβλεπε τη δέσμευση
περίπου 1,2-1,4 δισ. ευρώ από το επιχειρησιακό
πρόγραμμα μεταφορών και περιβάλλοντος
του υφιστάμενου ΕΣΠΑ από τα σιδηροδρομικά
έργα. Στην πραγματικότητα, οι δεσμεύσεις μέχρι
σήμερα δεν ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ! Οι
καθυστερήσεις δεν αφορούν μόνο εν εξελίξει
ή σχεδιαζόμενα σιδηροδρομικά έργα, αλλά και
τον διαγωνισμό για τη νέα γραμμή 4 του μετρό
Αθήνας, έργο που προετοιμάζεται από τις αρχές
της προηγούμενης δεκαετίας και τελικά οδεύει
για το επόμενο ΕΣΠΑ (2021-2027).

Διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Πακέτο 24 δισ. για την
επανεκκίνηση της οικονομίας

Κ

αλούμαστε να μετατρέψουμε τους μήνες που έρχονται σε μία γέφυρα, η οποία
από την άμυνα για την υγεία θα μας περάσει στην επίθεση προς την πρόοδο,
τόνισε ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Ανακοίνωσε δε ότι το πρόγραμμα
φτάνει 24 δισ. και εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση
επιχειρηματικότητας.
Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ανέφερε:
Συμπολίτες μου,
Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας στο τέλος του πρώτου κύκλου
της αναμέτρησης με την πανδημία. Αλλά και στην αφετηρία
μίας νέας περιόδου, με επίκεντρο την οικονομία και την
κοινωνία. Γιατί σήμερα θα σας παρουσιάσω το κυβερνητικό
σχέδιο για τους επόμενους μήνες. Θα σας μιλήσω για το
πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο της εργασίας. Ποιες
μειώσεις φόρων θα δρομολογηθούν. Πώς θα ενισχυθεί η
ρευστότητα στην αγορά ώστε να στηριχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Και θα σας πω, ακόμη, τι
θα κάνουμε για να τονώσουμε τον κλάδο του τουρισμού,
που είναι τόσο ζωτικός για τον τόπο μας.
Μέχρι σήμερα, πετύχαμε να περιορίσουμε την εξάπλωση
του ιού. Θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία και περιορίσαμε
τις απώλειες. Στηρίξαμε το εισόδημα των πολιτών και κρατήσαμε όρθιες τις επιχειρήσεις μας. Κάναμε τη χώρα μας
παράδειγμα προς μίμηση στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Και το καταφέραμε όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ που μένετε υπεύθυνοι και τώρα, που σταδιακά αίρονται τα περιοριστικά μέτρα. Με την ίδια ωριμότητα
και πειθαρχία καλούμαστε να μετατρέψουμε τους μήνες
που έρχονται σε μία γέφυρα, η οποία από την άμυνα για την
υγεία θα μας περάσει στην επίθεση προς την πρόοδο. Για
να κερδίσουμε, έτσι, τον χρόνο και το έδαφος που χάθηκαν
στην υγειονομική καταιγίδα.
Ποτέ δεν έκρυψα πως η μάχη για την ζωή θα έχει βαρύ
οικονομικό αντίκτυπο. Σε όλον τον κόσμο, άλλωστε, το
κόστος είναι, ήδη, τεράστιο: Οι άνεργοι στην Αμερική ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Και στην Ευρώπη καταρρέουν
μαζί παραγωγή και ζήτηση. Μιλάμε για μία παγκόσμια
οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και
τρεις γενιές.
Ειδικά για την Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ίσως μεγαλύτερος.
Όχι μόνο γιατί η κρίση πλήττει κομβικούς τομείς, όπως
ο τουρισμός και η εστίαση. Αλλά και γιατί η πανδημία
ανέκοψε την πορεία της χώρας σε μία εποχή που έμπαινε
ορμητικά σε τροχιά ανάπτυξης.
Ο Ιανουάριος κι ο Φεβρουάριος ήταν εξαιρετικοί μήνες
για την οικονομία. Μοιάζουν όμως, ήδη, τόσο μακρινοί.
Οφείλουμε, λοιπόν, να ξαναπιάσουμε το νήμα της προόδου,
ώστε από χώρα-παράδειγμα στην άμυνα κατά του ιού, ν’
αναδειχθούμε και σε κράτος-πρότυπο για την επιστροφή
στην ευημερία.
Πολύτιμα όπλα μας θα είναι η εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε ανάμεσα σε πολίτες και Πολιτεία. Αλλά και
ο βηματισμός της κοινωνίας, με οδηγό ένα οργανωμένο
κυβερνητικό σχέδιο. Θα περάσουμε, έτσι, από το στάδιο της
πρόταξης της υγείας με στήριξη της οικονομίας, σε αυτό της
τόνωσης της οικονομίας με διαρκή επιφυλακή στην υγεία.
Για να ακολουθήσει το φθινοπωρινό σχέδιο για το πώς θα
επανέλθουμε στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης. Έτσι ώστε
το 2021, ένα έτος εμβληματικό για την πατρίδα μας, η χώρα
να βαδίσει σταθερά προς το αισιόδοξο μέλλον της.μου
Το πρόγραμμα της μετάβασης από την αβεβαιότητα του
σήμερα στην ασφάλεια του αύριο θα ανεβάσει το ύψος
των παρεμβάσεών μας στα 24 δισ. Και εδράζεται σε τρεις
πυλώνες: Στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας.
Έχει, δηλαδή, τα εξής χαρακτηριστικά: Ενισχύει την συνοχή
της κοινωνίας, προστατεύοντας τις θέσεις απασχόλησης.
Ανακουφίζει τα νοικοκυριά, μειώνοντας τα καθημερινά

τους έξοδα. Και διευκολύνει τον κόσμο της αγοράς, ώστε
να κινητοποιηθεί ξανά. Με άλλα λόγια, και αυτή η δέσμη
μέτρων έχει κοινωνική σφραγίδα και αναπτυξιακή υπογραφή. Είναι, όμως, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της
συγκεκριμένης περιόδου.
Κλειδί του σχεδιασμού είναι το έκτακτο και προσωρινό
πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την απασχόληση. Όπως
δηλώνει και το όνομά του, είναι η σύμπραξη του κράτους
και όλων των δυνάμεων της παραγωγής, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Θυμίζω ότι έως τώρα στην Ελλάδα οι απολύσεις ήταν λιγότερες από όσες καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες της χώρας
ενισχύθηκαν με τον μισθό ειδικού σκοπού. Ενώ το κράτος
κάλυψε πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Το ευνοϊκό
αυτό καθεστώς επεκτείνεται όχι μόνο στον Μάιο, αλλά και
για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για τους κλάδους που έχουν
πληγεί περισσότερο.
Στο εξής, όμως, η επιδότηση της εργασίας σε αναστολή
θα συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση της πραγματικής
απασχόλησης.
Συνάντησα ξενοδόχους που με ρωτούσαν πώς θα απασχολήσουν όλο το προσωπικό τους, όταν φέτος οι πελάτες θα
είναι πολύ λιγότεροι από όσους συνήθως φιλοξενούν. Τον
ίδιο προβληματισμό έχουν και επαγγελματίες της εστίασης,
που ξανανοίγουν τη Δευτέρα που μας έρχεται τα μαγαζιά
τους ύστερα από τρεις μήνες. Έχουν δίκιο. Τους άκουσα και
τους απαντώ: Οι επιχειρήσεις που είδαν τον τζίρο τους να
εξανεμίζεται και τώρα αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση
θα μπορούν, έως τα τέλη Οκτωβρίου, να προσαρμόζουν
ανάλογα και τον χρόνο εργασίας των υπαλλήλων τους.
Οι τελευταίοι, ωστόσο, αν χρειαστεί να δουλέψουν λιγότερο,
θα εξακολουθήσουν να αμείβονται σχεδόν με τον ίδιο μισθό.
Και με πλήρως καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Με ποιον τρόπο; Γιατί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς στην αμοιβή.
Και, βέβαια, όριο ασφαλείας θα παραμένει ο βασικός μισθός.
Ενώ παρατείνονται και όλα τα επιδόματα ανεργίας, ώστε
κανείς να μη μείνει απροστάτευτος.
Με λίγα λόγια, αυτός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που
χτυπήθηκαν να ανασάνουν, μειώνοντας το κόστος εργασίας
και επιτρέποντάς τους ευελιξία στη διάταξη του προσωπικού
τους. Απ’ την άλλη, θωρακίζει την απασχόληση, αποκλείοντας κάθε απόλυση εργαζομένου που μπαίνει σε αυτό το
πλαίσιο, και προστατεύει τις αποδοχές.
Στο δίλημμα, συνεπώς, «επίδομα ανεργίας ή ενίσχυση
εργασίας», επιλέγω την ενίσχυση εργασίας. Είναι η μόνη
υπεύθυνη και ρεαλιστική απάντηση στα λουκέτα που απειλούν, πια, όλες τις οικονομίες.
Τονίζω και πάλι ότι είναι μια παρέμβαση που έχει προσωρινό
χαρακτήρα. Αυτόν το δρόμο ακολουθούν, άλλωστε, χώρες
όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία, με στόχο να
ανακόψουν την επίθεση της ανεργίας.
Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE. Σε πρώτη φάση θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και βέβαια ακόμα δεν έχουμε
συνυπολογίσει στο σχέδιό μας τα ευρωπαϊκά κεφάλαια
που θα λάβουμε από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης.
Η κοινή πρωτοβουλία Γαλλίας και Γερμανίας, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες, είναι ένα σημαντικό βήμα
προς μία πραγματική Ευρώπη της αλληλεγγύης.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

10°C - 24°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13°C - 22°C

ΠΑΤΡΑ

13°C - 25°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16°C - 25°C

ΛΑΡΙΣΑ

10°C - 21°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

3 μπαχαρικά
που καταπολεμούν
το φούσκωμα
Αποφεύγεις τα γαλακτοκομικά, το
μπρόκολο, τα φασόλια και κάθε τρόφιμο που έχει τη φήμη ότι προκαλεί
φούσκωμα και παρόλ’ αυτά συνεχίζεις να αισθάνεσαι σαν… μπαλόνι.
Κατανοούμε τον πόνο σου. Ευτυχώς
η παραδοσιακή κινεζική ιατρική έχει
βρει την αιτία του κακού και τους
τρόπους να την καταπολεμήσουμε.
« Όταν το στομάχι είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο, αισθάνεσαι φουσκωμένος», εξηγεί η Μόνα Νταν,
βελονίστρια και βοτανολόγος. “Γι’
αυτό τόσο τα πικάντικα τρόφιμα,
τα οποία είναι ζεστά, όσο και η σαλάτα, η οποία είναι κρύα, μπορεί να
προκαλέσουν αυτήν την αίσθηση”.
Το καλό είναι ότι μπορείς να την
καταπολεμήσεις, ενσωματώνοντας
μπαχαρικά στη διατροφή σου. “Στην
κινεζική ιατρική, ένα μόνο βότανο
δεν κάνει μεγάλη διαφορά, επειδή χρησιμοποιείται σε πολύ μικρή
ποσότητα. Αν έχεις όμως ένα μείγμα μπαχαρικών, δημιουργείται μια
ισχυρότερη δύναμη”, λέει η Μόνα.
Σύμφωνα με τη γιατρό, ο ισχυρότερος σύμμαχος ενάντια στη φουσκωμένη κοιλίτσα είναι το τζίντζερ, το
οποίο προάγει την καλή λειτουργία
του πεπτικού συστήματος. Μάς συμβουλεύει μάλιστα να το προσθέτουμε στα κρύα γεύματά όμως, όπως
το σούσι, για να προλαμβάνουμε το
φούσκωμα πριν καλά καλά συμβεί.
Εξίσου ευεργετική είναι η κανέλα, η
οποία έχει χωνευτικές ιδιότητες και
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των
αερίων, αλλά και το μοσχοκάρυδο,
το οποίο συνδράμει στην επιτάχυνση
της πέψης και ανακουφίζει από το
ενοχλητικό φούσκωμα. Πρόσθεσε
τα εν λόγω μπαχαρικά στα γλυκά
και αλμυρά σου πιάτα ή φτιάξε ένα
λαχταριστό Golden Milk το πρωί για
να ξεκινήσεις την ημέρα σου έχοντας
επίπεδη κοιλιά (και ενισχυμένο ανοσοποιητικό). Λύθηκε το πρόβλημα!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Ρεκόρ ημερήσιων
κρουσμάτων
παγκοσμίως
κατέγραψε ο ΠΟΥ
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 106.000 νέα κρούσματα
του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο – τα
περισσότερα που έχουν εντοπιστεί
μέσα σε μια μέρα από την αρχή της
πανδημίας – ανακοίνωσε σήμερα
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
εκφράζοντας ανησυχία για τις φτωχές
χώρες, καθώς οι πλούσιες βγαίνουν
από το lockdown.
« Έχουμε να διανύσουμε ακόμη πολύ
δρόμο σε αυτή την πανδημία», τόνισε
ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην
τακτική συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι σχεδόν τα 2/3 των νέων
κρουσμάτων καταγράφηκαν σε μόλις
τέσσερις χώρες.
«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την
αύξηση των κρουσμάτων σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος»,
σημείωσε.
«Θα φτάσουμε σύντομα στο τραγικό
ορόσημο των 5 εκατομμυρίων κρουσμάτων», ανέφερε από την πλευρά
του ο Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος Εκτάκτων
Υγειονομικών Καταστάσεων του ΠΟΥ.
Ο ΠΟΥ δέχεται τα πυρά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο
οποίος κατηγορεί τον Οργανισμό για
κακοδιαχείριση του ξεσπάσματος της
πανδημίας και ότι ευνοεί την Κίνα.
Αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ απείλησε να αποσυρθεί από τον ΠΟΥ και να
διακόψει μόνιμα τη χρηματοδότηση.
Ο Τέντρος επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον Τραμπ, αλλά αρνήθηκε
να σχολιάσει περαιτέρω. «Η απάντηση
είναι απλά ότι έχουμε λάβει την επιστολή και την εξετάζουμε», είπε.
Σε σχόλια που ενδέχεται ενοχλήσουν
περαιτέρω τον Τραμπ, ο Ράιαν είπε
στη συνέντευξη Τύπου ότι οι άνθρωποι
πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση της
υδροξυχλωροκίνης - φάρμακο για την
ελονοσία - εκτός από τις παθήσεις
που έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύει. Ο
Αμερικανός πρόεδρος είπε την Δευτέρα ότι παίρνει υδροξυχλωροκίνη για
να προστατευτεί από τον κορωνοϊό.
Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού παράλληλα τόνισε δεσμευμένος
στη λογοδοσία. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε
μια επανεξέταση της αντίδρασης
στην πανδημία, η οποία εμφανίστηκε
στην Κίνα στα τέλη του περασμένου
έτους.
«Το είπα επανειλημμένως ότι ο
ΠΟΥ ζητά λογοδοσία περισσότερο
από οποιονδήποτε. Πρέπει να γίνει
και όταν τελειώσει πρέπει να είναι
ολοκληρωμένη», είπε για την επανεξέταση, ενώ αρνήθηκε να δώσει ένα
χρονοδιάγραμμα για την εκκίνησή
της.

Η χειρότερη ξηρασία 100 ετών
χτυπάει την Ανατολική Ευρώπη

Η

ξηρασία που κατακαίει τμήματα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωση,
καταστρέφει σοδειές και εντείνει την αναμενόμενη βαθύτερη οικονομική ύφεση
στην περιοχή από την πτώση του κομμουνισμού, γράφει σε δημοσίευμά του το
Bloomberg.

Όπως αναφέρει το
πρακτορείο, σε τμήματα της Ρουμανίας
και της Πολωνίας, η
ξηρασία είναι η χειρότερη των τελευταίων
εκατό ετών. Στην Τσεχική Δημοκρατία είναι η χειρότερη των
τελευταίων πέντε αιώνων. Και εγείρει ερωτήματα ως προς το
πώς θα διασφαλιστεί
η ασφάλεια τροφίμων
σε μια περιοχή που
έχει επώδυνες μνήμες
από την έλλειψη τροφίμων στα χρόνια που
βρίσκονταν υπό ολοκληρωτικό καθεστώς,
αλλά και την έλλειψη
φαρμάκων και προστατευτικού εξοπλισμού στην τρέχουσα
κρίση του κορωνοϊού.
Όπως σχολίαζε ο επικεφαλής του Αγροτικού Συνδέσμου
της Τσεχίας, Martin Pycha, «ο κορωνοϊός έδειξε πως
εξαρτόμαστε από την Κίνα σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική βοήθεια, όμως αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
Μπορείς να αρχίσεις να τα καταφέρνεις μόνος σου, όμως
κανένας δεν θα αρχίσει άμεσα να παράγει τρόφιμα μόλις
υπάρξει ανάγκη».
Οι Ρουμάνοι έσπευσαν στα καταστήματα και άδειασαν τα
ράφια από βασικά προϊόντα όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε το lockdown για τον περιορισμό της εξάπλωσης της
πανδημίας του κορωνοϊού. Μετά, ήρθε η ξηρασία, και η
δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός σιτηρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης –όπου η γεωργία αντιπροσωπεύει περίπου το 5%
της παραγωγής- προέβλεψε πως η σοδειά σιτηρών θα
μπορούσε να μειωθεί στο ήμισυ από τους 9 εκατ. τόνους
που παράγει κατά μέσο όρο ετησίως.

Αυτό ώθησε την κυβέρνηση να απαγορεύσει προσωρινά τις
εξαγωγές σε προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τον
Μάρτιο, προκαλώντας αναταράξεις στις
παγκόσμιες αγορές
εμπορευμάτων αλλά
και αντίδραση από
την Κομισιόν.
Η κίνηση βέβαια δεν
είχε σημαντική επίπτωση στο εμπόριο,
καθώς το Βουκουρέστι ήρε την απαγόρευση μια εβδομάδα
αργότερα, ενώ οι μεγάλες σοδειές σε πολλές χώρες αναμένεται
να ωθήσουν τα παγκόσμια αποθέματα σε νέα ρεκόρ φέτος
και του χρόνου. Ωστόσο, το διπλό χτύπημα της ξηρασίας
και του κορωνοϊού, φέρνουν τη γεωργία και πάλι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Όπως επισημαίνει το Bloomberg, στην Πολωνία, όπου
ζουν περισσότεροι από 2 εκατ. αγρότες, η σοδειά δημητριακών αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από
8% φέτος, σύμφωνα με το Institute of Agriculture and
Food Economics. Αυτό μπορεί να ωθήσει τη Βαρσοβία
να απαιτήσει περισσότερα χρήματα για τη γεωργία στον
προϋπολογισμό 2021-2027 της ΕΕ.
Παράλληλα, η πολωνική κυβέρνηση έχει ζητήσει από την
Κομισιόν να εξετάσει την αύξηση στις τιμές των τροφίμων,
που φέτος αναμένεται να αυξηθούν κατά 15%. Αυτό αποτελεί
πηγή ανησυχίας στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης,
όπου ο κόσμος είναι αναγκασμένος να δαπανά μεγαλύτερο
μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματός του σε τρόφιμα, απ’
ότι οι πιο εύπορες χώρες στη Δύση.

Έκκληση Μέρκελ να μην μειωθεί η αναπτυξιακή βοήθεια
προς τις φτωχότερες χώρες
«Για την Γερμανία, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν κάνουμε περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουμε,
αλλά, αντιθέτως, την αυξάνουμε και αναδιοργανώνουμε τους διατιθέμενους πόρους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κατάσταση της πανδημίας», δήλωσε η κυρία Μέρκελ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης
που είχε με τους επικεφαλής των διεθνών οικονομικών οργανισμών (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ΟΟΣΑ). Τόνισε μάλιστα ιδιαίτερα
την ανάγκη να δημιουργηθούν σε αυτές τις χώρες θέσεις εργασίας, καθώς η ανεργία βρίσκεται, όπως είπε, σε
«δραματικό» επίπεδο και υπενθύμισε το «μορατόριουμ» χρέους στο οποίο έχουν ήδη δεσμευθεί οι χώρες της G20
έναντι των φτωχότερων χωρών.
Η Καγκελάριος ανέφερε ακόμη ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία του κορονοϊού κυριάρχησε στην συζήτηση,
μαζί με τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν το προσεχές διάστημα «προκειμένου να επιστρέψουμε το συντομότερο στον δρόμο της ανάπτυξης». Είμαστε για αυτό πεπεισμένοι ότι «η σωστή απάντηση είναι η συντονισμένη
από κοινού δράση και όχι η μονομερής », συνέχισε η ίδια, για να τονίσει ότι έχει τεράστια σημασία να ενισχυθεί το
διεθνές εμπορικό σύστημα και να υπάρξει αντίσταση στις τάσεις απομονωτισμού.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πόσο σκληρά είναι διατεθειμένη να αγωνιστεί για το πολυμερές σύστημα και
εάν προτίθεται να έχει φυσική συμμετοχή στην Σύνοδο των G7 στο Καμπ Ντέιβιντ, την οποία δήλωσε ο αμερικανός
Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να διοργανώσει τον Ιούνιο, η Άγγελα Μέρκελ άφησε ανοιχτό τον τρόπο
συμμετοχής της, αλλά τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να μάχεται για το πολυμερές σύστημα - τόσο
στο πλαίσιο της G7 όσο και σε αυτό της G20. «Διάλεξα τα λόγια μου με προσοχή», είπε χαρακτηριστικά, όταν της
ζητήθηκε να διευκρινίσει εάν θα μεταβεί ή όχι στις ΗΠΑ.
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Η Γερμανία δίνει
πακέτο βοηθείας 9 δισ.
ευρώ στην Lufthansa
Σε συμφωνία για το ζήτημα της διάσωσης
της Lufthansa κατέληξε η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες που
επικαλείται το περιοδικό Der Spiegel.
Όπως αναφέρει το περιοδικό, η συμφωνία
προβλέπει ότι το γερμανικό κράτος θα συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 25% συν μία
μετοχή και θα διαθέσει και επιπλέον κεφάλαιο, ενώ θα κατέχει και δύο θέσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το πακέτο βοήθειας που
θα διαθέσει στην εταιρία, η οποία έχει πληγεί
βαρύτατα από τις συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού, ανέρχεται σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες σε εννέα δισεκατομμύρια
ευρώ. Η είσοδος του κράτους στην Lufthansa
θα πρέπει πάντως να εγκριθεί και από τους
μετόχους της, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής
συνέλευσης.
Το Spiegel αναφέρει ακόμη ότι υφυπουργός της κυβέρνησης μεταβαίνει στην Φρανκφούρτη, προκειμένου να παρουσιάσει το
σχέδιο της κυβέρνησης στην εταιρία. Επιθυμία του Βερολίνου είναι να υπάρξει πολύ
γρήγορα τελική συμφωνία, προκειμένου να
προχωρήσει το συντομότερο η εφαρμογή της.
Το βασικό “αγκάθι” στις διαπραγματεύσεις
ήταν από την αρχή η συμμετοχή ή όχι του
κράτους στην διοίκηση της εταιρίας.
Την κυβερνητική πολιτική διάσωσης των
γερμανικών επιχειρήσεων υπερασπίστηκε
η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στην περίπτωση της Lufthansa, για
την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες των
γερμανικών ΜΜΕ, υπήρξε νωρίτερα σήμερα
συμφωνία στο πλαίσιο του κυβερνητικού
συνασπισμού.
«Πιστεύω ότι έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε πολύ γενναία τις ενέργειες διάσωσης,
καθώς θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις
μας τις ίδιες ευκαιρίες όπως συμβαίνει και
αλλού στον κόσμο», δήλωσε η κυρία Μέρκελ, κληθείσα να σχολιάσει απόψεις που
θέλουν την Κίνα και τις ΗΠΑ να ενισχύουν
πιο δυναμικά τις εταιρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της πανδημίας. Σε
ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Lufthansa, η
Καγκελάριος επισήμανε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε εντατικές συνομιλίες τόσο με την
εταιρία όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ότι αναμένει σύντομα μια απόφαση. «Θα
σας συμβούλευα να περιμένετε το τέλος των
συνομιλιών. Δεν θα αργήσει, αλλά θα πρέπει
πρώτα να είναι έτοιμη η απόφαση», δήλωσε.

Ιταλία: Πρώτος στόχος
να ξεκινήσει
το πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου
στις 13 Ιουνίου
Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Ιταλία
είναι έτοιμο να ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου.
Η ιταλική ομοσπονδία αποφάσισε την επανέναρξη των τριών πρώτων επαγγελματικών
κατηγοριών, όχι όμως και της τέταρτης.
Η ιταλική ομοσπονδία το πήρε (οριστικά)
απόφαση: Η Serie A θα επαναρχίσει, όπως
άλλωστε και η Serie B με την Serie C (δεύτερη και τρίτη κατηγορία αντίστοιχα), όχι όμως
και η Serie D (τέταρτη κατηγορία).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ:
Συνεχίζεται κανονικά
η υλοποίηση
του επενδυτικού
πλάνου των 20 εκατ.
Παρά τις χωρίς προηγούμενο δυσκολίες που προέκυψαν στην ελληνική
αλλά και τη διεθνή αγορά εξ αιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού, η
ΗΠΕΙΡΟΣ συνεχίζει την ανοδική της
πορεία, υλοποιώντας με συνέπεια το
επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 20
εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εξελίσσονται κανονικά οι
επενδύσεις τόσο στο εργοστάσιο της
εταιρείας στην Άρτα, όσο και σε αυτό
της Ελασσόνας (το οποίο περιήλθε
στην ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ μετά τη σχετική
συμφωνία με τη ΔΕΛΤΑ, για την παραγωγή κίτρινων τυριών).
Ο στόχος είναι να είναι και τα δύο
εργοστάσια πλήρως λειτουργικά
μέχρι το τέλος του χρόνου: το μεν της
Άρτας με νέες γραμμές παραγωγής
και συσκευασίας, το δε της Ελασσόνας με εντελώς ανανεωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε
σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού
της κατά 10%, με τις συνολικές θέσεις
εργασίας να φτάνουν τις 280. Το
προσωπικό αυτό προορίζεται να στελεχώσει τις νέες γραμμές παραγωγής
και συσκευασίας, αλλά και να καλύψει
την αυξημένη ζήτηση που συνεχίζεται
από τις αγορές του εξωτερικού.
Ειδικά όσον αφορά στις εξαγωγές,
αποτελούν και φέτος τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕΒΕ, με ετήσιο στόχο αύξησης 20%,
ο οποίος κατά το πρώτο πεντάμηνο
του έτους έχει επιτευχθεί πλήρως.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι από τις
αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, η
εισκόμιση γάλακτος για τις παραγωγικές ανάγκες της εταιρείας παρουσιάζεται αυξημένη κατά 25%. Η
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ παραμένει πιστή στη
χρήση 100% ελληνικού γάλακτος και
δεσμεύεται απέναντι στους Έλληνες
παραγωγούς ότι, κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2020, θα απορροφήσει
το σύνολο της διαθέσιμης ποσότητας
που θα παραχθεί από τους κτηνοτρόφους-συνεργάτες της. Η απόφαση
αυτή εκφράζει τη διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας να στηρίζει έμπρακτα τους συνεργάτες της, ιδιαίτερα σε
μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία όπως
η τρέχουσα.
Τονίζεται, τέλος, ότι η δέσμευση της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, πέρα από την απορρόφηση της παραγωγής γάλακτος,
επεκτείνεται στη διατήρηση όλων
των θέσεων εργασίας, όπως αυτές
προκύπτουν μετά τις πρόσφατες
προσθήκες, στην επίτευξη του στόχου
των εξαγωγών και στην εκτέλεση του
πλάνου νέων λανσαρισμάτων στην
ελληνική αγορά– και μάλιστα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον κρίσιμο
χώρο του Τουρισμού και της ευρύτερης αγοράς HORECA, που ως γωστόν
βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης
πίεσης και αβεβαιότητας.

Γεμίζει φυσικό αέριο
το σύνολο του ελληνικού
τμήματος του αγωγού TAP

Ξ

εκινά η εισαγωγή φυσικού αερίου και στο τελευταίο τμήμα του αγωγού TAP στην Ελλάδα,
από την Π.Ε. Σερρών έως την Ιεροπηγή Καστοριάς και τα ελληνο-αλβανικά σύνορα. Πρόκειται για μια διαδικασία που ονομάζεται «commissioning» (δηλαδή θέση του αγωγού σε
δοκιμαστική λειτουργία) και έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Νοέμβριο.
Πλέον, μετά και αυτό το
τελευταίο στάδιο, θα είναι
γεμάτο αέριο το σύνολο
των 550 χιλιομέτρων του
ελληνικού τμήματος του
αγωγού. Κι αυτό επιτρέπει
τον έλεγχο της υποδομής
και την πιστοποίηση ότι
είναι ασφαλής και έτοιμη
για λειτουργία, σύμφωνα
με τα εθνικά και διεθνή
πρότυπα.
Τόσο τώρα, όσο και όταν ο
αγωγός θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι
24ωρης παρακολούθησης
και πραγματοποιούνται
έλεγχοι για τη διατήρηση της ακεραιότητας και
ασφάλειάς του.
Την ίδια στιγμή όμως, γι' αυτή την μεγάλη επένδυση είναι ώρα
ευθύνης και για όσους δραστηριοποιούνται ή κινούνται γύρω
από τα σημεία διέλευσης του αγωγού. Και αυτό γιατί θα πρέπει
όταν εκτελούν εργασίες πλησίον του αγωγού να λαμβάνουν
υπόψη συγκεκριμένα δεδομένα αναφορικά με τι μπορεί και
πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Έχουν ήδη εκδοθεί αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για
τις δραστηριότητες που μπορούν ή όχι να πραγματοποιηθούν
κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, στις Ζώνες «Περιορισμών
Κυριότητας» και «Περιορισμών Δόμησης» του ΤΑΡ, αλλά
και για τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εργασιών ή
έκτακτης ανάγκης.
Μάλιστα υπάρχει και ειδική Γραμμή Επικοινωνίας και Αναφορών 213 010 4500 (αστική χρέωση, Δευτέρα-Παρασκευή,
09:00-17:00) στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν εργασίες πλησίον του αγωγού,
καθώς και οι 24ωρες Γραμμές Έκτακτης Ανάγκης 210 555 0040
(αστική χρέωση) ή 800 118 1881 (κλήσεις μόνο από σταθερά,

χωρίς χρέωση) για έκτακτα περιστατικά.
Αναλυτικά οι πολίτες θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Στη Ζώνη «Περιορισμών
Κυριότητας» (4+4 μ. εκατέρωθεν του αγωγού) επιτρέπονται οι παρακάτω
εργασίες:
• Βοσκή
• Επιφανειακή σπορά και
λίπανση
• Καλλιέργεια φυτών με
ρίζες που δεν ξεπερνούν
σε βάθος τα 60 εκ.
• Έλεγχος παρασιτικής
βλάστησης
Αντιστοίχως, στη Ζώνη
«Περιορισμών Κυριότητας», σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Δεν επιτρέπεται η δόμηση κτιρίων οποιουδήποτε είδους.
• Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών με ρίζες
που ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
• Δεν επιτρέπονται οι γεωτρήσεις ή η διάνοιξη τάφρων, πηγαδιών, φρεατίων.
• Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων ή
η τοποθέτηση σωλήνων σε βάθος μεγαλύτερο των 50 εκατ.
• Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους με
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. βαθιά άροση, εκσκαφές, τοποθέτηση
μπάζων, δημιουργία νερόλακκων).
• Δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων.
Επιπλέον, στη Ζώνη «Περιορισμού Δόμησης» (20+20 μ. εκατέρωθεν του αγωγού) δεν επιτρέπονται, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Η δόμηση κτιρίων οποιουδήποτε είδους.
• Η εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων που αλλοιώνουν
τη μορφολογία του εδάφους.

ΠΕΦ: Τιμωρούν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία
οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback)
Την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των εταιρειών μελών της εξέφρασε με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας και
Οικονομικών το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας μόλις πληροφορήθηκε ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) για το 2019 θα ξεπεράσουν τα 800 εκατ. στον ΕΟΠΥΥ και τα 430 εκατ. στα νοσοκομεία.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα ποσά αυτά είναι πέραν κάθε οικονομικής λογικής και δεν μπορούν να πληρωθούν.
«Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδα τριτοκοσμικής χώρας και η –πέραν κάθε οικονομικής λογικής– επιβάρυνση του clawback οδηγεί σε υπερχρέωση και ουσιαστικά σε μαρασμό την ελληνική παραγωγική
φαρμακοβιομηχανία, έναν κλάδο με στρατηγική σημασία και σημαντική οικονομική προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα»
συνεχίζει η ανακοίνωση.
Τέλος, αναφέρει ότι για το 2019, η υποχρεωτική υπερφορολόγηση, μέσω του clawback και του rebate, αντιστοιχεί σχεδόν
στο 45% του κύκλου εργασιών της φαρμακοβιομηχανίας, έναντι του 15%, που είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις –ελάχιστες– χώρες της Ευρώπης, που εφαρμόζουν παρόμοια πρακτική, δηλαδή τριπλάσια! Δηλαδή συνολική άμεση και έμμεση
υπερφορολόγηση 70%.

5
ΕΡΓΟΣΕ:
Ξεκίνησε διαδικασία
δημοπράτησης
έργου 1,4 εκατ. ευρώ

Δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη της
ανοιχτής διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή
Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο
Παντελεήμονα Πιερίας (Α.Δ. 752)»
από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε..
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού
1.465.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) που
χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από
το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014 - 2020».
Η διαδικασία υποβολής προσφορών
και επιλογής του αναδόχου υλοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν τις προσφορές τους
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.prometheus.gov.gr
του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. έως τις 26/06/2020
και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ., ενώ η
ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα
πραγματοποιηθεί στις 2/7/2020 και
ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ.
Σημειώνεται ότι η επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από
το νόμο αυτό.
Σε ότι αφορά στο φυσικό αντικείμενο
του έργου, αυτό περιλαμβάνει την
κατασκευή:
• δύο αποβαθρών εκατέρωθεν των
υφισταμένων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ),
μήκους 150 μέτρων και πλάτους 4
μέτρων η κάθε μία,
• ενός κλιμακοστασίου με ανελκυστήρα,
• πασαλοτοίχου αντιστήριξης γαιών
μήκους 30 μέτρων στην άνω πλευρά
της ΣΓΥΤ αποβράθρας, καθώς και
• δύο μεταλλικών στεγάστρων επί
των αποβαθρών, μήκους 35 μέτρων
το καθένα.
Επιπλέον, στις εργασίες περιλαμβάνεται η διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου παρά τις παράπλευρες οδούς
στον χώρο της Σιδηροδρομικής Στάσης, η διαχείριση και απομάκρυνση
των ομβρίων υδάτων, ο ηλεκτροφωτισμός αποβαθρών και περιβάλλοντος χώρου, η ηλεκτρική προστασία
παρακείμενων των σιδηροδρομικών
γραμμών μεταλλικών κατασκευών
λόγω ηλεκτροκίνησης, καθώς και τα
προσωρινά και μόνιμα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων και κοινού.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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16 προσλήψεις
στην εφορεία
Αιτωλοακαρνανίας
και Λευκάδας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος που εδρεύει στο δήμο
Ι. Π. Μεσολογγίου του νομού Αιτωλ/
νίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efaait@
culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές
κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις
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.

20 προσλήψεις
στο Δήμο Τανάγρας
Ο Δήμαρχος Τανάγρας ανακοίνωσε
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
χρόνου είκοσι (20) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται
στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει
έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Καθαριότητας
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Οδοκαθαριστών 4 μήνες 6 102
Καθαριότητας ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας - πλήρωμα απορ/φόρων
4 μήνες 6 103 Καθαριότητας ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια
ψηφιακού ταχογράφου 4 μήνες 3 104
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 4
μήνες 1 105 Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Βοήθεια στο Σπίτι) ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
TE Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει
ΔΕ Νοσηλευτών/τριών 4 μήνες 4 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση (Συνημμένο Υπόδειγμα) με όλα τ'
απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e - mail : tanagra @ tanagra . gr ή
στα Γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου Τανάγρας, Παμμεγίστων
Ταξιαρχών 1 , Σχηματάρι και ειδικότερα
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου - ΚΑΤΟΠΙΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ - (αρμόδιος υπάλληλος κ.
Καλμπένης Δημήτριος), εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επόμενη
ημέρα ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δηλαδή από Πέμπτη 21-5-2020
μέχρι και Δευτέρα 1-6-2020).

5 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Ροδόπης

Τ

ο υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει
στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης.
108 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για
διάρκεια απασχόλησης
επτά (7) μηνών και όχι
πέραν της 31-12-2020 1
109 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Δ.
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7)
μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1
110 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
- ΣΑΠΩΝ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι
πέραν της 31-12-2020 1
111 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Ν.
ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7)
μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1

112 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α Ρ Χ Α Ι ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Σ
ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
& ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
(Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για
διάρκεια απασχόλησης
επτά (7) 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 (efarod@culture.g). Το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση
υπεύθυνες δηλώσεις 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. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.

5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ξάνθη
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που εδρεύει στα Άβδηρα του Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο
απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(efaxan@culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις 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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(TE ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, στα παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αβδήρων & Ξάνθης, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που
αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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Πρόσληψη ωρομίσθιου
διδακτικού προσωπικού
στη σχολή δοκίμων
Λιμενοφυλάκων
Το υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε προκήρυξη
θέσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού
προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 με
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως
31 Ιουλίου 2021, Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να
υποβάλλουν στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
τα δικαιολογητικά από την 20-05-2020 έως και
την 05-06-2020 ταχυδρομικά (συστημένα, με
ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την
ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
3. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση
αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος
χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή. - Όταν τα
δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
- Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι
ελλιπή, για τη συμπλήρωση αυτών. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τηρούνται στη Σχολή
μέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, εκτός εάν
επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν
αιτήσεώς τους. Με τη λήξη του εκπαιδευτικού
έτους καταστρέφονται.

Προσλήψεις Γεωλόγου
και Φυλάκων στην ΔΛΥ
της ΔΕΗ Αθήνας
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΥ-ΛΠ
∆ιεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής
Παραγωγής που εδρεύει στον Νοµό Αττικής,
και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα, αριθµού ατόµων και διάρκεια
σύµβασης. 1 ΠΕ Πτυχιούχος Γεωλόγος 2 ΔΕ
ΦΥΛΑΚΕΣ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ?Ν ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν
να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτηµα ΣΟΧ ΔΕΗ
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 ΣΟΧ/∆ΕΗ Α.Ε/1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ
∆ΕΗ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και
µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην εξουσιοδοτηµένη υπάλληλο της ∆ΛΥ-ΛΠ, κα Άννα
Παπάζογλου (Ann.Papazoglou@dei.com.gr)
και κατ΄ εξαίρεση ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΗ A.E./∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΛΥ-ΛΠ) Χαλκοκονδύλη
29, ΤΚ 104 32, ΑΘΗΝΑ, υπόψη των αρµοδίων
υπαλλήλων κας Άννας Παπάζογλου (τηλ. επικ.
210 5109507) ή κας ∆ιονυσίας Αθανασίου (τηλ.
επικ. 210 5109424). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 20/05/2020 έως και 29/05/2020.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός
Γραβιάς αριθμ. 7
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ, ότι
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
3.773Δ’/16.1.2020 έκθεση μου επίδοσης, προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477),
κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος
αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής,
πιστό αντίγραφο της από 12.12.2019
αίτησης εναντίον της και απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Κατάθεσης
110088/13907/13.12.2019 και με δικάσιμο την 18.3.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη,
ώρα 09:00, με πινάκιο 46 (διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων). Η αίθουσα και
το κτίριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα
στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αιτητικό της
αίτησης προς ανάκληση της με αριθμό
4727/1984 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και προς διαγραφή της εγγραφείσης προσημείωσης από
τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου
Παλαιού Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου
Π. Φαλήρου επί των ακινήτων της αιτούσης α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ’ ορόφου
του Α΄ τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6
του Α’ ορόφου του Β΄ τμήματος πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού Όθωνος
αριθμ. 10 & Αχαιών.
Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο, η
συζήτηση της αίτησης εματαιώθη λόγω
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων
εξ’ αιτίας του κορονοϊού. Κατόπιν τούτου,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4037Δ/11-52020 έκθεση μου επίδοσης, προκύπτει
ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου
(Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο
της από 7.4.2020 Κλήσης της απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 25860/2629/2020. Δικάσιμος
αυτής ορίσθη η 24.6.2020 έτους, ημέρα
Τετάρτη, ώρα 09:00, πινάκιο 60 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Το κτίριο
και η αίθουσα εκδικάσεως της κρινομένης αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που
αναρτάται στον 1ο όροφο, του κτιρίου
5 των Δικαστηρίων πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τέλος η ανωτέρω, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΟΥΝΔΡΗ, καλείται να παραστεί κατά
την παραπάνω δικάσιμο, ότε και όπου
ανωτέρω αναφέρεται.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός
Γραβιάς, αριθμ. 7
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ, ότι
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
3.774Δ’/16.1.2020 έκθεση μου επίδοσης
προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του
Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477), κάτοικος
Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την
ΜΑΡΙΑ θυγ. Σωτηρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος,
αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής,
πιστό αντίγραφο της από 11.12.2019
Αίτησης εναντίον της και απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης
110077/13904/13.12.2019, με δικάσιμος
την 18.3.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα
09:00 πινάκιο 45 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Η αίθουσα και το κτίριο γνωστοποιούνται την παραμονή της

δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον
1ο όροφο του κτιρίου 5. Αιτητικό της αίτησης, προς ανάκληση της με αριθμό
17585/1983 απόφασης του Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών και προς διαγραφή
της εγγραφείσας προσημείωσης από
τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού
γραφείου Παλαιών. Φαλήρου επί των
ακινήτων της αιτούσης: α) υπό στοιχεία
Δ-5 του Δ΄ ορόφου του Α΄ τμήματος και
β) υπό στοιχεία Α-6 του Α΄ ορόφου του
Β΄ τμήματος πολυκατοικίας κειμένης επί
της οδού Όθωνος αριθμ. 10 & Αχαιών.
Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο η
συζήτηση της αίτησης εματαιώθη λόγω
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων
εξ’ αιτίας του κορονοϊού.
Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 4038Δ/11-5-2020 έκθεση μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 037587477),
κάτοικος Παλ. Φαλήρου, επέδωσε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για την ΜΑΡΙΑ θυγ. Σωτ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 7.4.2020
Κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης
25863/2630/2020. Νέα δικάσιμος ορίσθη
η 24.6.2020 έτους, ημέρα Τετάρτη, ώρα
09:00, πινάκιο 61 (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Το κτίριο και η αίθουσα
εκδικάσεως της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε
έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο,
του κτιρίου 5 των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Τέλος καλείται η
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ να παραστεί κατά
την παραπάνω δικάσιμο, ότε και όπου
ανωτέρω αναφέρεται.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΔΑ: 97Τ8469ΗΚΖ-Υ9Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 437/342/13.5.2020
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ.
1680/13.5.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1)
οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας
κατόχου διδακτορικού διπλώματος, στο
παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:
«Οικονομικά των Επιχειρήσεων
και των Αγορών»
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις
ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με
το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό
δίπλωμα).
Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν
στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ
(Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301,
τηλ. και 210 3676350, 210 3676404),
μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της
τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας
στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά.
Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται
από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ
www.kepe.gr
Αθήνα, 13 Μαΐου 2020
Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας
Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ

Το email
της εφημερίδας
είναι αποκλειστικά
το:
iho@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αθήνα, 20.05.2020
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3308
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Ζορμπά, Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210 529-4881,4882,4893 Fax: 210 529 4906 Email: izorba@aua.gr
ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνουμε ότι στις 16.04.2020 στο όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολομε αριθμ. 458 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτη- γητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της
κε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα
θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμί- «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
δας του Τομέα Φυτοπροστασίας και Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP15956
Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Φυτικής Παραγωγής της Σχολής λήγει την 20.07.2020.
Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Περισσότερες
πληροφορίες
στη
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης
αντικείμενο «Ποσοτική Οικολογία και Φυτικής Παραγωγής στο τηλέφωνο:
Ρύπανση του Περιβάλλοντος».
210.529.4522.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
λουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με
2X6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αθήνα, 20.05.2020
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3309
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Ζορμπά, Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210 529-4881,4882,4893 Fax: 210 529 4906 Email: izorba@aua.gr
ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνουμε ότι στις 16.04.2020 στο λογητικά, τα οποία αναφέρονται στο
με αριθμ. 458 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτη- ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριασύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ»
κε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κό
θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμί- (https://apella.minedu.gov.gr).
δας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP15933
και Διατροφής του Ανθρώπου της Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Σχολής Επιστημών Τροφίμων και λήγει την 20.07.2020.
πληροφορίες
στη
Διατροφής
του
Γεωπονικού Περισσότερες
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
αντικείμενο «Γαλακτοκομία».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβά- στο τηλέφωνο: 210.529.4664.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
λουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιο2X6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αθήνα, 20.05.2020
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3310
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Ζορμπά, Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210 529-4881,4882,4893 Fax: 210 529 4906 Email: izorba@aua.gr
ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνουμε ότι στις 16.04.2020 στο λογητικά, τα οποία αναφέρονται στο
με αριθμ. 458 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτη- ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριασύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ»
κε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κό
θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμί- (https://apella.minedu.gov.gr).
δας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP15932
και Διατροφής του Ανθρώπου της Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Σχολής Επιστημών Τροφίμων και λήγει την 20.07.2020.
πληροφορίες
στη
Διατροφής
του
Γεωπονικού Περισσότερες
Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
αντικείμενο «Οινολογία».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβά- στο τηλέφωνο: 210.529.4664.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
λουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιο-

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
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 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
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Η κατάρρευση
της τουρκικής λίρας
«ζαλίζει» ελληνικές
εξαγωγές και τουρισμό
Ητουρκική οικονομία, αναμένεται
να συρρικνωθεί το 2020 κατά 5%
σύμφωνα με το ΔΝΤ ή 3.5% σύμφωνα
με την EBRD λόγω της πανδημίας. Τα
χαμηλότερα έσοδα από τον τουρισμό
και η μείωση των εξαγωγών της σε
συνδυασμό με τα χαμηλά συναλλαγματικά αποθέματα της γείτονος χώρας
θέτουν σε κίνδυνο την πορεία της
τουρκικής οικονομίας. Στον αντίποδα
οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου
δεδομένης της εξάρτησης της Τουρκίας
από τις εισαγωγές ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση του πληθωρισμού και
στην ανακούφιση της οικονομίας της. Η
οικονομία της Τουρκίας αντιμετωπίζει
αυξανόμενους κινδύνους καθώς εισέρχεται σε ύφεση με φθίνοντα συναλλαγματικά αποθέματα και εύθραυστη λίρα.
Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μείωση
της βιομηχανικής παραγωγής και επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος.
Οι πιθανότητες αθέτησης του δημόσιου χρέους τους επόμενους 12 μήνες
αυξάνουν, αντανακλώντας την ανησυχία
για την πτώση των συναλλαγματικών
αποθεμάτων της κεντρικής τράπεζας
κάτω από τα 26 δισ. $ από τα 40 δισ.$
που ήταν στην αρχή του έτους. Αυτή η
κατάσταση εκφράστηκε με την αύξηση
των CDS στις 550 μονάδες βάσης για
την χρεωκοπία της χώρας μέσα στην
επόμενη πενταετία, ενώ τα CDS 12μηνου ανέβηκαν στις 438 μονάδες βάσης.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει τον συνδυασμό
υψηλού εξωτερικού χρέους περίπου
170 δισεκ.$, με αδυναμία μέχρι στιγμής
να εξασφαλίσει επαρκή βραχυχρόνιο
δανεισμό, παρά το σχετικά χαμηλό λόγο
χρέους προς ΑΕΠ (46%).
Παρότι η Τουρκία έχει το δημοσιονομικό περιθώριο αύξησης των δαπανών για
την απορρόφηση των κραδασμών στην
οικονομία από την πανδημία, η οικονομία της είναι ευάλωτη λόγω επιδείνωσης
της ισοτιμίας με το δολάριο, οφειλόμενη στα υψηλά δάνεια σε σκληρό
νόμισμα του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε ως
προς το δολάριο 14% μέσα στο πρώτο
τετράμηνο του 2020.

Κατέρρευσαν οι τιμές και η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας στην καραντίνα

Σ

ε κατήφορο οι τιμές και η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Συγκεκριμένα η ζήτηση, λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας, μειώθηκε κατά 13 % ενώ η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής
ενέργειας κατέγραψε πτώση 54,31 % σε ετήσια βάση, στα 28,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι
62,4 ευρώ τον περυσινό Απρίλιο.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η
λιγνιτική παραγωγή ρεύματος
τον Απρίλιο κατέγραψε δραστική μείωση (88%) ενώ μεγάλη
αύξηση σημείωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+50%), τα
υδροηλεκτρικά (+32%), οι μονάδες φυσικού αερίου (+16%). Μειωμένες ήταν τόσο οι εισαγωγές
όσο και οι εξαγωγές ρεύματος
(34% και 46% αντίστοιχα). Σε
όρους μεριδίων αγοράς οι μονάδες φυσικού αερίου κάλυψαν
το 35,42% του Φορτίου, η παραγωγή των ΑΠΕ το 34,64%, οι Εισαγωγές το 22,14%, η
Υδροηλεκτρική Παραγωγή το 4,70% και η παραγωγή των
Λιγνιτικών Μονάδων μόλις το 3,11%.
Μιλώντας χθες σε διαδικτυακή συζήτηση του Ινστιτούτου
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιάννης Κοπανάκης ανέφερε ότι η μείωση της ζήτησης ήταν μεγαλύτερη σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγαλύτερη βιομηχανική
παραγωγή. Απέδωσε δε την μείωση των τιμών μεταξύ
άλλων και στο γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει διαφοροποιήσει
της προμήθειας φυσικού αερίου εισάγοντας υγροποιημένο
αέριο σε χαμηλότερες τιμές.
Ο Εμπορικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φ.
Αερίου της Protergia Ιωάννης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι
τον Απρίλιο είδαμε πως θα είναι το σύστημα με αυξημένη
διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και φυσικού αερίου, μετά
τη διακοπή λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
Αντώνης Κοντολέων, υπογράμμισε πως οι βασικές αιτίες για
την πτώση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας
είναι αφενός οι χαμηλότερες τιμές για το υγροποιημένο
φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω των εγκαταστάσεων
της Ρεβυθούσας και αφετέρου η μείωση της ζήτησης που
επέτρεψε την μη χρησιμοποίηση των ακριβών λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ.
Σημείωσε ότι η ελληνική βιομηχανία θα έχει να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
στις οποίες παρέχονται μέτρα στήριξης αλλά και ταυτόχρονα την μείωση της ζήτησης από τις ευρωπαϊκές αγορές
λόγω της κρίσης, που θα πλήξει τις ελληνικές εξαγωγές.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι
αν δε λειτουργήσει η προθεσμιακή αγορά και εφόσον ο λιγνίτης παραμένει στο ενεργειακό
ισοζύγιο οι τιμές της ενέργειας
στην Ελλάδα θα παραμείνουν
υψηλότερες σε σχέση με την
ΕΕ. Τέλος ο Διευθυντής Διαχείρισης Αγοράς του ΑΔΜΗΕ
Ηρακλής Σκοτεινός ανέφερε
ότι το σύστημα αντιμετώπισε
μεγάλη βύθιση στην ζήτηση
ενέργειες και ανταποκρίθηκε
χωρίς να προκύψει κανένα ζή-

τημα ευστάθειας.
Το κόστος χρηματοδότησης μέσω repos αυξήθηκε γιατί
διευρύνθηκε το spread λόγω πανδημίας. Το κόστος των
LTROs (-0,5%) σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδιωτικών
καταθέσεων σε περίπου 145 δισ. το Μάρτιο με κόστος οριακά
υψηλότερο του 0,3% θα στηρίξει τα επιτοκιακά περιθώρια και
την κερδοφορία σε αυτή τη δύσκολη χρονια, εκτιμά ο οίκος.
Η Moody's βλέπει ύφεση πάνω από 5% φέτος, μετά το
σχεδόν δίμηνο lockdown και τις πιέσεις στον τουρισμό
που προσφέρει περίπου το 12% του ΑΕΠ. Ετσι, περιμένει
η κερδοφορία του κλάδου να πιεστεί.
Το καθαρό επιτοκιακό έσοδο και τα περιθώρια των τραπεζών
θα παραμείνουν πιεσμένα από τη μείωση των δανείων και
τα πολύ χαμηλά επιτόκια. Ωστόσο η Moody's θεωρεί ότι ο
κλάδος θα συνεχίσει να εισπράττει τόκους παρά τα μέτρα
ελάφρυνσης των δανειοληπτών από την κυβέρνηση η οποία
πάγωσε τις πληρωμές δόσεων κεφαλαίου.
Το γεγονός ότι παραμένουν υψηλές οι ανάγκες για προβλέψεις έναντι δανείων θα βαρύνει επίσης στην κερδοφορία,
αν και οι κινήσεις των αρχών επέτρεψαν στον κλάδο να
μην κατηγοριοποιήσει τα δάνεια που επηρεάστηκαν λόγω
πανδημίας ως NPEs. Η πλήρης εξόφληση του ELA, το
Μάρτιο του 20219, συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του
κόστος χρηματοδότησης. Με τις καταθέσεις να επιστρέφουν τα τελευταία χρόνια, το προφίλ χρηματοδότησης
και ρευστότητας του κλάδου βελτιώθηκε σημαντικά. Δεν
περιμένουμε μεγάλη μείωση των καταθέσεων φέτος, καταλήγει η Moody's, καθώς μια μείωση των εταιρικών, λόγω της
κρίσης θα αντισταθμιστεί από διεύρυνση των καταθέσεων
λιανικής λόγω της πεσμένης κατανάλωσης.

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

Τουλάχιστον 200.000
ευρώ για ενίσχυση
της μελισσοκομίας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και η Υφυπουργός
Φωτεινή Αραμπατζή, με γνώμονα τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων μελισσοκομίας της πατρίδας
μας και την προώθηση και ανάδειξη τους,
υπέγραψαν τις αποφάσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος δράσεων ενίσχυσης
της Ελληνικής Μελισσοκομίας για τα έτη
2020-2022.
Συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση
καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης που
θα κατευθυνθεί στη δράση 1.3 "Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων", με το συνολικό ποσό
να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ για κάθε
μελισσοκομικό έτος, ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για την υλοποίηση της δράσης.
Σκοπός της δράσης είναι η εκπαίδευση
και ενημέρωση των μελισσοκόμων και του
προσωπικού των φορέων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μελισσοκομία,
σε πρακτικά ή τεχνικά θέματα.
Παράλληλα, με άλλη υπουργική απόφαση
καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης της δράσης
6.1 "Εφαρμοσμένη Έρευνα", με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ
για κάθε μελισσοκομικό έτος, ως μέγιστο
ύψος επιχορήγησης για την υλοποίηση της
δράσης. Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί σε
Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά Ιδρύματα
και Ινστιτούτα με στόχο, μεταξύ άλλων,
την προστασία και διάσωση των ελληνικών
πληθυσμών μελισσών, τη διερεύνηση βιολογικών δράσεων των ελληνικών μελιών και
τη χρήση καινοτομιών σε όλες τις φάσεις
της πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης,
ταυτοποίησης και εμπορίας μελιού και των
άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.
Με δήλωση του ο κ. Βορίδης επισημαίνει
ότι το Υπουργείο συνεχίσει να στηρίζει με
κάθε δυνατό μέσο την ιδιαιτέρως σημαντική
ελληνική μελισσοκομία για την ανάδειξη
του, εξαιρετικής ποιότητας, ελληνικού μελιού το οποίο διακρίνεται για τα ιδιαίτερα
του χαρακτηριστικά και τη μοναδική του
γεύση στις διεθνείς αγορές.

