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Ματαιώνονται
οι πλειστηριασμοί
έως τις 31 Ιουλίου
Σύμφωνα με τροπολογία που
κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας,
σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας, πλέον από έδρας ο
πρόεδρος του δικαστηρίου θα επαναπροσδιορίζει της ματαιωθείσες υποθέσεις, ενώ
παράλληλα ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί
από 1-6-2020 έως 31-7-2020.
Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται
ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της
χώρας, οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν
προσωρινά με διαδοχικές Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της -από 11
Μαρτίου 2020- Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τροπολογία
αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων των διαδίκων που προκύπτουν από τη ματαίωση των υποθέσεων.
Ακόμα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή
του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια
(όλων των βαθμών) της χώρας.

750 δισ. ευρώ για
την αντιμετώπιση της κρίσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
προτείνει σήμερα ένα πακέτο
δημοσιονομικής τόνωσης
ύψους 750 δισ. ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί η πιο
βαθιά ύφεση λόγω της πανδημίας. Πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία
αναφέρουν ότι αναμένεται να δοθούν στα
κράτη-μέλη της ΕΕ 500 δισ. ευρώ σε
επιχορηγήσεις και επιπλέον 250 δισεκ. ευρώ
σε δάνεια. Σύμφωνα με το πρακτορείο
Bloomberg, η Ιταλία και η Ισπανία --οι χώρες
που επλήγησαν περισσότερο -- πρόκειται να
λάβουν τη μερίδα του λέοντος από το νέο
ταμείο ανάκαμψης που θα προσφέρει ένα
μίγμα επιχορηγήσεων και δανείων. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες, Ελλάδα θα λάβει 22,5
δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια 9,4
δισ. ευρώ. με βάση την πρόταση της
Κομισιόν. Παράλληλα, η Ιταλία θα λάβει 173
δισ., από τα οποία τα 82 θα είναι επιχορηγήσεις και τα 91 δισ. ευρώ θα είναι δάνεια. Η
Ισπανία μπορεί να λάβει συνολικά 140 δισ.
ευρώ, από τα οποία τα 77 δισ. θα είναι
επιχορηγήσεις και τα 63 δισ. δάνεια.

Βουλιαγμένη

Οδικός τουρισμός

Το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
έργο το οποίο, με βάση το χρονοδιάγραμμα θα
μπορούσε να είναι έτοιμο το 2022.
➞ σελ. 2

Βρούτσης

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν τα χερσαία
σύνορα της χώρας για τον οδικό τουρισμό,
τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί
για να διασωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
μέρος της τουριστικής σεζόν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
σελ. 3

Αντίστροφα μετρά η μέτρηση για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην αγορά
εργασίας με το σχέδιο του Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να στηρίξει επιχειρήσεις
και εργαζομένους να μπαίνει σε εφαρμογή
τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο.
➞ σελ. 8

➞

Ερευνα:

Η Ελλάδα, ο πιο ελκυστικός
προορισμός της Μεσογείου
για το επόμενο τρίμηνο
Σ

υνεχώς αυξάνονται τα εγκωμιαστικά σχόλια
από το εξωτερικό για την Ελλάδα, ενόψει της
τουριστικής περιόδου λόγω της επιτυχημένης
διαχείρισης του πρώτου κύματος της πανδημίας
του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.
«Η Ελλάδα κατέχει τα βασικά εκείνα στοιχεία στο
μυαλό των ταξιδιωτών που την καθιστούν τον πιο
ελκυστικό προορισμό της Μεσογείου για το επόμενο
τρίμηνο», σημειώνεται, μεταξύ άλλων σε έρευνα
που υλοποίησε η εταιρία Mindhaus, μέλος της V+O
Greece, σε συνεργασία με το Pollfish (ερευνητική
πλατφόρμα), προκειμένου να διερευνηθούν πως
επηρεάζονται και διαμορφώνονται οι ταξιδωτικές
τάσεις την φετινή χρονιά λόγω Covid-19.
Σε δείγμα 2.750 ερωτώμενων σε ορισμένες από τις
πλέον σημαντικές αγορές του Ελληνικού τουρισμού,
τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, την Γερμανία, την
Γαλλία και την Ιταλία, διερευνήθηκαν οι συμπεριφορές και οι προθέσεις τους σε ό,τι αφορά στα
διεθνή ταξίδια αναψυχής.
«Παρόλο που η κατάσταση για το επόμενο τρίμηνο
φαίνεται γενικά δυσμενής, βλέπουμε ότι 2 στους
3 ταξιδιώτες να θέλουν πραγματικά να ξεκινήσουν
τα ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό μόλις αρθούν
οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δεν θα περιμένουν
την ανακάλυψη εμβολίου για να το κάνουν. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι εκτός από την ασφάλεια,
αναζητούν εμπειρίες χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς και
διασκέδασης ακόμα περισσότερο από πριν», δήλωσε
ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, γενικός διευθυντής της
Mindhaus.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το
37,9% των ερωτώμενων δήλωσε ότι είναι διατιθέμενοι να ταξιδέψουν ξανά μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί

περιορισμοί και θα ενημερώνονται συνεχώς για την
υγειονομική κατάσταση όσο σχεδιάζουν το ταξίδι
τους. Ένα πρόσθετο και πολλά υποσχόμενο 28,1%
δήλωσε ότι με την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, θα προγραμματίσουν εκείνο το ταξίδι αναψυχής που ονειρευόντουσαν όλο αυτόν τον καιρό.
Παρόλο που όλοι οι ερωτώμενοι της έρευνας προσδιόρισαν την ανάπτυξη εμβολίου ως τον πρώτο
παράγοντα για να ξεκινήσουν τα διεθνή ταξίδια,
το παραπάνω 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι
θεωρεί εξίσου σημαντικά τα σαφή υγειονομικά
πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων
(11,8% των απαντήσεων), τους προορισμούς που
διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά την κρίση του
Covid-19 (11,7% των απαντήσεων), καθώς και την

πραγματοποίηση τεστ ανίχνευσης Covid-19 πριν
από την πτήση.
Η ομάδα αυτή επίσης, θεωρεί φέτος την Ασφάλεια,
την Χαλάρωση, την Ξεγνοιασιά και την Διασκέδαση
περισσότερο σημαντικές σε σχέση με τις περυσινές
διακοπές τους, ακόμα και από το Προσιτό Κόστος.
Πρόσθετα, αξιολογούν περισσότερο από πέρυσι, το
αίσθημα Ανακάλυψης (Γαλλία) και Περιπέτειας
(ΗΠΑ) για το επόμενο διεθνές τους ταξίδι.
Σύμφωνα με την έρευνα και για την ίδια ομάδα ταξιδιωτών, η Γαλλία (55%), η Μεγάλη Βρετανία (55%)
και η Γερμανία (62%) είναι περισσότερο έτοιμες να
ξεκινήσουν τα διεθνή ταξίδια, καθώς τα ανάλογα
ποσοστά των ερωτώμενων δήλωσαν ότι προτίθεται
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό εντός του 2020.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
“ΕΠΙΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Με το κεντρικό σύνθημα «στηρίζοντας
τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές
επιχειρήσεις, στηρίζουμε το σπίτι μας»,
ο ιστορικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ προωθεί
μια νέα καμπάνια για τη στήριξη των
ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, που έχει πληγεί βαρύτατα από τις οικονομικές συνέπειες της
πανδημίας.
«Αφού ακούσαμε τους λοιμοξιολόγους
που μας είπαν μείνετε στο σπίτι σας για
να προφυλαχθείτε από την πανδημία,
τώρα ας ακούσουμε τους οικονομολόγους που μας λένε αγοράστε ελληνικά
προϊόντα από ελληνικές επιχειρήσεις
για να στηρίξετε το σπίτι σας από τις
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας». Αυτά, μεταξύ άλλων, ανέφερε σε
συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθμό
και ραδιόφωνα, ο οικονομολόγος-μέλος
της κεντρικής διοίκησης του «Επιμένων
Ελληνικά» Γιώργος Μητροπέτρος.
Και συνέχισε λέγοντας ότι, «κάθε αγορά
ελληνικού προϊόντος από ελληνική επιχείρηση επιστρέφει στους δικούς μας
ανθρώπους, στους αδερφούς μας, στα
παιδιά μας, στους γονείς, στους φίλους,
στους συμπατριώτες μας, στην ελληνική
οικονομία και τελικά σε εμάς τους
ίδιους. Μόνο το 20% των εισαγωγών αν
υποκατασταθούν με αγορές ελληνικών
προϊόντων από ελληνικές επιχειρήσεις,
η ελληνική οικονομία ωφελείται ετησίως
με περίπου 10 δις ευρώ και τη δημιουργία δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων
θέσεων εργασίας. Σκοπός μας είναι
η δημιουργία ισχυρής καταναλωτικής
συνείδησης, ενός αυτοπροστατευτικού
όσο και λογικού «οικονομικού πατριωτισμού», με επίκεντρο τη στήριξη των
ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και
υπηρεσιών» ανέφερε ο κ. Μητροπέτρος.
Και υπενθύμισε το περίφημο σποτ της
δεκαετίας του 1980 με τον «Λαλάκη
τον Εισαγόμενο» που κατέληγε με το
μήνυμα «Αγοράζοντας εισαγόμενα, την
πληρώνουμε όλοι. Για αυτό Επιμένουμε
Ελληνικά».
Ο «Επιμένων Ελληνικά»,υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαθέτει περισσότερες από 7.000
ελληνικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στα μητρώα του και καλεί όλες τις
επιχειρήσεις που έχουν τις σχετικές
προϋποθέσεις ( κυρίως να ανήκουν
κατά τουλάχιστον 51% σε Έλληνες
επιχειρηματίες κλπ. να επικοινωνήσουν
μαζί μας και να εγγραφούν στον φορέα
μας. (βλ. www.epimenon.gr, info@
epimenonellinika.gr, τηλ.210522800).
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«Πράσινο φως» για τη μαρίνα
του Αστέρα Βουλιαγμένης

Τ

ο δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γνωμοδότησε θετικά επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο το οποίο, με βάση το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να είναι έτοιμο το 2022. Επόμενο βήμα, το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής για τη νέα μαρίνα των super yachts του Αστέρα Βουλιαγμένης, η οποία
έλαβε την περασμένη εβδομάδα το «πράσινο φως» από το δημοτικό συμβούλιο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
Το τελευταίο, με βάση και τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε
στη ‘’Διαύγεια’’ στις 25/5, γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το έργο το οποίο, με βάση το
χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε
να είναι έτοιμο το 2022 με στόχο να ενισχύσει την υφιστάμενη
δυναμικότητα της μαρίνας στο
εμβληματικό συγκρότημα της
Βουλιαγμένης για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (syper και mega yachts), μειώνοντας
ωστόσο τη συνολική δυναμικότητα. Όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνεται στη μελέτη προβλέπεται «η συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του τουριστικού
λιμένα, έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής,
με τα προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη
μαρίνα, δυναμικότητας 59 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη
αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super- και mega-yachts).
Η μαρίνα θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για
τον άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό των ελλιμενιζόμενων
σκαφών, καθώς και την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε
αυτά και των επισκεπτών της γενικότερα, προσφέροντας ένα
ευχάριστο και ποιοτικό περιβάλλον αναψυχής. Ταυτόχρονα
η μαρίνα εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη που
περιλαμβάνει μία παγκόσμιας εμβέλειας μαρίνα-προορισμό
σε συνέργεια με το κορυφαίας κλάσης ξενοδοχειακό τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Στόχος της
ολοκληρωμένης αυτής ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός
μοναδικού πόλου τουρισμού και αναψυχής, αντάξιου μίας
εξαιρετικής μητροπολιτικής ριβιέρας, όπως η Αθηναϊκή,
ικανού να προσελκύσει τους κορυφαίους επισκέπτες σε

E-mail: iho@otenet.gr

διεθνές επίπεδο.
Οι υποδομές του Αστέρα Βουλιαγμένης αποτελούν ήδη από
τη δεκαετία του ’60 το κόσμημα
της Αθηναϊκής Ριβιέρας και προσελκύουν, συστηματικά και σε
σημαντικό αριθμό, υψηλού επιπέδου και μεγάλης οικονομικής
επιφάνειας τουρισμό. Η Μαρίνα
Βουλιαγμένης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τουριστικών
αυτών υποδομών της χερσονήσου
του Λαιμού, εντούτοις, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της
μαρίνας ανταποκρίνονται στα λειτουργικά δεδομένα μίας
άλλης εποχής, ενώ αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις σημερινές
ανάγκες της αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού με πολυτελή
σκάφη αναψυχής, όχι μόνο ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και ως προς το μέγεθος των σκαφών που δύνανται
να εισπλεύσουν σε αυτή».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η εισήγηση του δημάρχου
κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ο οποίος έκανε λόγο για μία
εγκατάσταση περασμένων δεκαετιών που «έχει απωλέσει
τα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας κι έχει σχεδιαστεί στη
βάση μιας απαρχαιωμένης πλέον περιβαλλοντικής αντίληψης». Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν την περασμένη
εβδομάδα στο δημοτικό συμβούλιο η δόμηση του χερσαίου
κομματιού της μαρίνας έχει περιοριστεί από τους επενδυτές
στο 0,09% από το 0,2% για το οποίο υπήρχε η δυνατότητα από
το νόμο. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η χρήση και εκμετάλλευση
της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην «ΑΣΤΗΡ
ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.», εγγυήτρια της οποίας
είναι η Αστηρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό
διαγωνισμό παραχώρησης που είχε γίνει το 2012 από την τότε
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε.

Νέα γενιά
πράσινων καρτών
από την Eurobank
Η Eurobank εισάγει, πρώτη στην ελληνική
αγορά, μια νέα γενιά καρτών από οικολογικό, βιοδιασπώμενο υλικό, υιοθετώντας τα
διεθνή περιβαλλοντικά πρωτόκολλα στην
τραπεζική λειτουργία συμπεριλαμβανομένων
των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
Στο εξής όλες οι νέες χρεωστικές κάρτες
Eurobank για ιδιώτες και επιχειρήσεις,
αλλά και όσες χρεωστικές ανανεώνονται ή
επανεκδίδονται, κατασκευάζονται από βιοδιασπώμενο υλικό, για την παραγωγή του
οποίου απαιτείται μικρότερη κατανάλωση
ενέργειας και παράγονται σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές θερμοκηπίου.
Στόχος είναι η εφαρμογή, στην πράξη, της
περιβαλλοντικής στρατηγικής της Τράπεζας,
με σκοπό τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και η ενίσχυση
πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Οι νέες
κάρτες, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό ως
τώρα πλαστικό, μπορούν να ανακυκλωθούν
ή να κομποστοποιηθούν, αποτελούν δηλαδή
ένα απολύτως «πράσινο» προϊόν, διατηρώντας όμως ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές
αντοχής και προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την
μορφή (design) στις πιο σύγχρονες διεθνείς
τάσεις. Επιπλέον και για την αποστολή τους
ακολουθούνται φιλικές προς το περιβάλλον
προδιαγραφές (έντυπα, φάκελοι και επιστολόχαρτα κατασκευασμένα από οικολογικά
ανακυκλώσιμα υλικά). Πρόκειται για την
πλέον σύγχρονη τάση, παγκοσμίως, γεγονός
που συμβαδίζει με την επιλογή του Ομίλου
να πρωτοπορεί και να καινοτομεί με θετικό
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Mε
αφορμή την κυκλοφορία των νέων καρτών, ο
Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, κ.
Ιάκωβος Γιαννακλής, δήλωσε: «Είναι στρατηγική επιλογή της Eurobank η έμπρακτη
στήριξη ενεργειών που συμβάλλουν στη
διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής φιλοσοφίας με σταθερή επιλογή τη βιώσιμη
ανάπτυξη. H Eurobank επιλέγει ένα προϊόν
ευρείας χρήσης όπως οι χρεωστικές κάρτες
ως το ιδανικό μέσο για να εφαρμόσει την οικολογική της υπόσχεση και να καλλιεργήσει,
περαιτέρω, στους πελάτες της την αξία της
πράσινης οικονομίας.

Μειωμένο ωράριο για εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα

Διεθνής διάκριση για το Private Banking
της Τράπεζας Πειραιώς

Ό,τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς στο Δημόσιο θα ισχύσει και στον ιδιωτικό
τομέα διευκρίνισαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Οι υπουργοί εξήγησαν πως για τις ημέρες που τα παιδιά θα βρίσκονται στο σπίτι,
εφ' όσον με απόφαση του σχολείου θα γίνονται εκ περιτροπής μαθήματα, συνεχίζεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και για
κάθε τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας, θα χρεώνονται μία κανονική.
Επίσης έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για να μπορούν να έχουν μειωμένο ωράριο
κατά 2 ώρες για να παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο, καθώς δε θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα.

Με το βραβείο Most Innovative Private Banking – Greece 2020, τιμήθηκε
το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς από τα International Finance
Αwards, ως αναγνώριση των καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει
στους πελάτες της Τράπεζας.
Όπως τονίζει ο επικεφαλής του Private Banking, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλέξανδρος Πατούνης, «η διάκριση από
τα International Finance Awards για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτυπώνει
την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του Private Banking της
Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο διακρίνεται για την καινοτόμο και πελατοκεντρική
προσέγγισή του».
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Αττική Οδός: Ο κύβος
ερρίφθη για νέο διαγωνισμό
Τέλος στα σενάρια για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού δίνει ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής, προχωρώντας στην πρόσληψη
τεχνικού και οικονομικού συμβούλου που θα
αναλάβει την προετοιμασία για την δημοπράτηση του μεγάλου έργου που λήγει το Οκτώβριο
του 2024.
Την ώρα που η επέκταση της σύμβασης, γίνεται
αντικείμενο διεκδίκησης από την κοινοπραξία
του έργου και εντάσσεται στα αιτήματα αποζημιώσεων που έχουν υποβληθεί στην κυβέρνηση
λόγω της υγειονομικής κρίσης, το υπουργείο
ξεκαθαρίζει τον τρόπο που θα διαχειριστεί ένα
από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία του
δημοσίου.
Αφήνει μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο, για την
διενέργεια μίας ή και περισσοτέρων συμβάσεων
παραχώρησης για την εκμετάλλευση και την συντήρηση, του αυτοκινητοδρόμου σε συνδυασμό
με την υλοποίηση άλλων τεχνικών αντικειμένων
όπως είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού
ή ακόμη και έργα σε άλλους οδικούς άξονες,
σχέδιο που φωτογραφίζει την σκέψη ο «κουμπαράς» του αστικού οδικού άξονα να αξιοποιηθεί
και για άλλες υποδομές (π.χ ΒΟΑΚ).
Το υπουργείο, όπως αναφέρεται στην σχετική
απόφαση θα διερευνήσει δύο βασικά στοιχεία.
Πρώτον, τα οικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν το χρόνο λήξης της σύμβασης παραχώρησης και επιστροφής του έργου στο δημόσιο.
Δεύτερον, όλες τις παραμέτρους (τεχνικές
και οικονομικές), οι οποίες συνδέονται με την
πρόβλεψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων από
την πλευρά του παραχωρησιούχου, όπως βαριά
συντήρηση, τεχνολογική αναβάθμιση συστήματος είσπραξης διοδίων κ.α.
Ειδικότερα, αντικείμενα υπό διερεύνηση είναι η
βαριά συντήρηση του έργου με βάση συγκεκριμένο εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης
και συντήρησης αλλά και το κόστος της βαριάς
συντήρησης (υλοποιημένο, υπολειπόμενο, προβλεπόμενο κατά την διετή περίοδο εγγύησης,
εκτιμώμενο στην 5ετία μετά την λήξη της περιόδου παραχώρησης) για το οποίο η Αττική Οδός
έχει κατηγορηθεί κατ΄ επανάληψη. Παράλληλα,
θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία για τα
συστήματα που συνδέονται με την ρύθμιση και
τον έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων, τα οποία βάση της σύμβασης ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να αντικαταστήσει με σύγχρονα
κατά την τελευταία τριετία της σύμβασης
παραχώρησης.
Επιπλέον, θα διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με πρόσθετες ή έκτακτες εργασίες
που υλοποίησε η Αττική Οδός, οι οποίες δεν
αποζημιώθηκαν από το δημόσιο καθώς και η
ορθότητα της σύμβασης για την απόδοση επί
του μετοχικού κεφαλαίου (ROE), προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι κατά τον παρόντα χρόνο
δεν συντρέχουν λόγοι λήξης της σύμβασης
παραχώρησης.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα
αναζητήσει επίσης στοιχεία επί των συμβατικών
ρητρών που σχετίζονται με το αφορολόγητο
αποθεματικό, τις συσσωρευμένες ζημιές και την
εφαρμογή της ορθής μεθόδου απόσβεσης του
συνολικού κόστους της επένδυσης, το ύψος των
δανειακών υποχρεώσεων και τον έλεγχο του
χρηματοοικονομικού μοντέλου.
Η πρόσληψη του χρηματοοικονομικού συμβούλου θα γίνει με απευθείας διαπραγμάτευση με
τρεις εταιρείες συμβούλων μηχανικών και συγκεκριμένα τις RACE Consulting Engineers LP,
LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και τον διεθνή
όμιλο Hill International N.V.

Μητσοτάκης:

Ανοίγουν τα χερσαία σύνορα
για τον οδικό τουρισμό
έως τις 15 Ιουνίου
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

12°C - 21°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΠΑΤΡΑ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΛΑΡΙΣΑ

10°C - 22°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο χρυσός και τα
άλλα ορυκτά που
«θωρακίζουν» την
ανθρώπινη υγεία

Μ

έχρι τις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν τα χερσαία σύνορα της χώρας για τον οδικό
τουρισμό, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και δεσμεύτηκε ότι
η κυβέρνηση θα εργαστεί για να διασωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος
της τουριστικής σεζόν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Τη δέσμευση αυτή ανέλαβε στη διάρκεια των συναντήσεων με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα.
Ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος τόνισαν τη μεγάλη
σημασία του οδικού τουρισμού για τη Θεσσαλονίκη και
ευρύτερα τη Μακεδονία και ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι
10.000.000 τουρίστες φτάνουν οδικώς.
Ο Στέλιος Πέτσας, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξουν
νωρίτερα καταλύματα, λόγω του τριημέρου του Αγίου
Πνεύματος.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση
δεν προτίθεται να ανοίξει νωρίτερα από την προαναγγελθείσα ημερομηνία τα πρώτα εποχιακά καταλύματα.
«Οχι, δεν θα το κάνουμε», ήταν η ξεκάθαρη απάντηση
σε ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο να ανοίξουν
εποχικά καταλύματα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να
διαταραχθεί η ομαλή πορεία προς την κανονικότητα που
φαίνεται να επανέρχεται, λόγω των μειωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού.
Παράλληλα, σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ ο Στέλιος Πέτσας τόνισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση υπόσχεται «ένα σωρό χρήματα, από το πουθενά
χωρίς να λέει πώς αυτά θα διοχετευθούν στην ελληνική
αγορά χωρίς περιπέτειες». Παράλληλα, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος τόνισε ότι η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ
στο 6% στην εστίαση είναι θετική και σημείωσε ότι πρέπει
να εξεταστούν οι επιπτώσεις της. Κατηγόρησε, όμως τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν ήταν στην αντιπολίτευση αύξηση το
ΦΠΑ στην εστίαση.
Μιλώντας για τις τον τουρισμό, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι
η προσπάθεια είναι να μην είναι μια χαμένη χρονιά. «Ο
τουρισμός έχει ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς. Το βασικό
ζητούμενο μέχρι το τέλος του μήνα είναι να πειστούν οι
ιδιοκτήτες καταλυμάτων και καφέ, εστιατορίων κτλ. να
ανοίξουν. Είναι προς το συμφέρον τους» είπε ο κ. Πέτσας

κι εξέφρασε την πεποίθηση της κυβέρνησης ότι «δεν θα
είναι χαμένη η χρονιά».
Τέλος, αναφορικά με την υπόθεση που προέκυψε στον
Εβρο τόνισε ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν με
τους Τούρκους στρατιώτες ήταν σε τουρκικό έδαφος.
Τόνισε, επίσης, ότι ο φράχτης θα προχωρήσει κανονικά.
«Κάνουμε ό, τι χρειαστεί για να διαφυλάξουμε τα σύνορα
και την εδαφική μας κυριαρχία» κατέληξε ο κ. Πέτσας.
«Επανεκκίνηση της εστίασης στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος
άρθρου που δημοσιεύει στην ηλεκτρονική της διεύθυνση
η Stuttgarter Nachrichten αναπαράγοντας σχετικό τηλεγράφημα του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa.
Το άρθρο σημειώνει μεταξύ άλλων: «Τη Δευτέρα η Αθήνα
προχώρησε σε περαιτέρω άνοιγμα του τουρισμού. Για πρώτη φορά μετά από δυο και πλέον μήνες όλοι οι ταξιδιώτες
μπορούν να μεταβαίνουν από την ηπειρωτική Ελλάδα
προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου ακτοπλοϊκώς
αλλά και αεροπορικώς. Επιπλέον άνοιξαν σε όλη τη χώρα
ταβέρνες, μπαρ και καφετέριες […]».
Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ«[…] στα νησιά υπήρξαν
μέχρι στιγμής ελάχιστα κρούσματα κορωνοϊού. Τα πλοία
ταξιδεύουν με μόλις το 50% του επιτρεπόμενου αριθμού
επιβατών. Στις ταβέρνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνον τα μισά τραπεζοκαθίσματα.
«[…] Η Αθήνα προανήγγειλε ήδη την επανεκκίνηση και
του εξωτερικού τουρισμού. Στα τέλη Μαΐου η αρμόδια
ομάδα διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας θα γνωστοποιήσει τη λίστα των χωρών από τις οποίες θα μπορούν να
ταξιδεύουν τουρίστες προς την Ελλάδα χωρίς να μπαίνουν
σε 14ήμερη καραντίνα.
Καταρχάς θα υπάρξουν από τις 15 Ιουνίου πτήσεις από
το εξωτερικό μόνον προς την Αθήνα. Από την 1η Ιουλίου
σχεδιάζεται να ανοίξουν για τις πτήσεις εξωτερικού και
τα περιφερειακά αεροδρόμια».
Το τηλεγράφημα του dpa αναπαράγει στην ιστοσελίδα
της και η Αυστριακή Ραδιοφωνία ORF υπό τον τίτλο
«Επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ελλάδα»

Λίγοι γνωρίζουν τον ρόλο που
μπορούν να διαδραματίσουν τα
μέταλλα και τα ορυκτά στη ζωή
μας, ειδικά όταν ο τομέας της
υγείας απειλείται. Ο Covid-19
ανέδειξε και μια άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την
προστασία του ανθρώπινου οργανισμού, αυτή της χρησιμότητας
των ορυκτών όπως ο χρυσός, ο
ψευδάργυρος, ο άργυρος και ο
μόλυβδος στη σύγχρονη ιατρική.
Η χρήση νανομορίων χρυσού
είναι αρκετά διαδεδομένη στην
ιατρική έρευνα, στον διαγνωστικό έλεγχο και στη θεραπεία
ορισμένων μορφών καρκίνου,
καθώς νανομόρια χρυσού σε συνδυασμό με ειδικά αντικαρκινικά
φάρμακα, προσβάλλουν αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα.
Ο άργυρος έχει αντιμικροβιακή
και αντισηπτική δράση -τον συναντάμε σε ιατρικές στολές και
εξοπλισμό, αλλά και σε φαρμακευτικά σκευάσματα, καθετήρες,
εμφυτεύματα, καθώς και στο οδοντιατρικό αμάλγαμα.
Ο μόλυβδος από την άλλη πλευρά, διαθέτει σημαντικές μονωτικές ιδιότητες – χρησιμοποιείται
στην ιατρική για προστασία από
τη ραδιενέργεια και την επικίνδυνη ακτινοβολία στις ποδιές των
ασθενών, αλλά και των γιατρών,
όταν εκτίθενται υποχρεωτικά σε
ακτίνες Χ, είτε για διαγνωστικούς
είτε για θεραπευτικούς λόγους.
Ο χαλκός είναι το πρώτο μέταλλο
που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος
πριν από 10.000 χρόνια. Σήμερα
συναντάται σε κρίσιμο διαγνωστικό εξοπλισμό, όπως ο αξονικός
τομογράφος, και διαγνωστικές
μεθόδους όπως η πυρηνική απεικόνιση και η ραδιοθεραπεία.
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Ο Ερντογάν
«ανοίγει» την Τουρκία
στους τουρίστες

Σε άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών προχωρά η Τουρκία σε μια προσπάθεια να δώσει ένεση ρευστότητας
στην οικονομία της χώρας που λυγίζει
εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας.
Σύμφωνα με την Hurriyet αναμένεται
θα ανακοινωθεί άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τις 3 Ιουνίου
ενώ θα ανοίξουν πάρκα και παραλίες
και θα αρθεί η απαγόρευση εισόδου
και εξόδου στις 15 Ιουνίου συμπεριλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και της Άγκυρας. Ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που δέχεται
δριμεία κριτική από την αντιπολίτευση
για τους χειρισμούς του στην οικονομική κρίση προσπαθεί να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις. Χθες εγκαινίασε το
Νησί της Ελευθερίας.
Πρόκειται για το νησάκι Γιασιάντα,
έκτασης 0,05 τετραγωνικών χλμ. που
περιλαμβάνεται στο σύμπλεγμα των
Πριγκηπόνησων, στη Θάλασσα του
Μαρμαρά και ήταν μέχρι σήμερα συνώνυμο με φυλακές και βασανιστήρια.
Εκεί οδηγήθηκε ο Αντνάν Μεντερές,
ο πρώτος, δημοκρατικά εκλεγμένος
πρωθυπουργός της Τουρκίας, μετά το
στρατιωτικό πραξικόπημα της 27ης
Μαΐου 1960, μαζί με την ηγεσία του
τότε Δημοκρατικού Κόμματος. Εκεί
φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και
δικάστηκαν και η Γιασάντα έγινε το
σύμβολο μίας από της πιο σκοτεινές
περιόδους της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το νησί βρισκόταν υπό την
δικαιοδοσία του Τουρκικού Ναυτικού
μέχρι το 1993.
Τα λιγοστά κτήρια που άντεχαν ακόμα
άρχισα σιγά-σιγά να καταρρέουν
μέχρι το 2013, όταν η κυβέρνηση
Ερντογάν αποφάσισε να ξαναζωντανέψει την ακατοίκητη νησίδα. Εκεί
που άλλοτε υπήρχαν φυλακές, σήμερα
υπάρχει ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα 125 δωματίων, ένα
Συνεδριακό Κέντρο 600 θέσεων, ένα
τζαμί, ένα μουσείο, εκθεσιακοί χώροι,
εστιατόρια και καφέ.
Ο Αντνάν Μεντερές, από τον οποίο ο
νυν πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
τονίζει ότι αντλεί έμπνευση, εκτελέστηκε δια απαγχονισμού μετά από
ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το
1960 Το 1960 συνελήφθη μετά από
στρατιωτικό πραξικόπημα και μαζί με
τον τέως Πρόεδρο Τζελάρ Μπαγιάρ
και άλλους υπουργούς οδηγήθηκε
σε πολύμηνη δίκη κατηγορούμενος
για πλείστα αδικήματα, μεταξύ των
οποίων και για τους διωγμούς των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
γεγονότα που έμειναν γνωστά ως
Σεπτεμβριανά Καταδικάστηκε τετράκις σε θάνατο δι’ απαγχονισμού,
καταδίκη η οποία εκτελέστηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1961 στο Ιμραλί εκεί που
βρίσκεται φυλακισμένος ο ηγέτης του
PΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ο κορωνοϊός ρίχνει τον σπόρο
για μια νέα οικονομική κρίση

Η

πανδημία του κορωνοϊού στην Ευρώπη έχει ενισχύσει τις χρηματοοικονομικές
αδυναμίες, αυξάνοντας το φάσμα των περαιτέρω κρίσεων που μπορεί αν έρθουν στο
μέλλον καθώς τα επίπεδα χρέους των χωρών αυξάνονται και οι τράπεζες αγωνίζονται
να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Με την οικονομία της
εξέλθει από τη ζώνη
ζώνης του ευρώ να
του ευρώ, όπως ανααναμένεται να συρριφέρει το Reuters.
κνωθεί κατά 10% το
«Εάν τα μέτρα που
2020, οι κυβερνήσεις
λαμβάνονται σε εθνικό
έχουν λάβει πολλά
ή ευρωπαϊκό επίπεδο
μέτρα για να περιορίθεωρηθούν ανεπαρσουν τις ζημιές, αλλά
κή για τη διατήρηση
υπάρχει ένα μακροτης βιωσιμότητας του
πρόθεσμο τίμημα που
χρέους, η εκτίμηση
θα κληθούν να πληρώτης αγοράς για την
σουν, καθώς ορισμέπιθανότητα εξόδου
νες χώρες πιθανώς να
μια χώρας από το ευρώ
δυσκολευτούν να εξοενδέχεται να αυξηθεί
φλήσουν τα χρέη τους,
περαιτέρω», ανέφερε
αυξάνοντας τον κίνδυη ΕΚΤ.
νο να καταρρεύσουν,
Το υψηλότερο κόστος
πρόσθεσε η ΕΚΤ.
δανεισμού για τα ευάΟι υπερχρεωμένες
λωτα κράτη της ευρωζώνης θα μπορούσε να
εταιρείες ενδέχεται Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.
εξαπλωθεί στον ιδιωτιεπίσης να μην καταφέρουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, ενώ η εξαιρετικά κό τομέα και να πλήξει τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν
χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών και ο αυξανόμενος κίν- ήδη σημαντικές απώλειες.
δυνος πτώσης των τιμών των ακινήτων αποτελούν επίσης Ο πρώτος κίνδυνος να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο μπομεταβλητές που συνδράμουν στην αβεβαιότητα της αγοράς, ρεί να είναι μια σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής
δήλωσε η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία έκθεση χρηματοοικονο- ικανότητας εταιρειών, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει
την πρόσβαση της πραγματικής οικονομίας σε ρευστότητα.
μικής σταθερότητάς.
«Ακόμη και αν τα ποσοστά εξάπλωσης του ιού πέσουν σε Οι υποβαθμίσεις εταιρειών στο στάδιο μη επενδυτικής
πολλές χώρες, ο αντίκτυπος στην οικονομία και τις αγορές βαθμίδας είναι αναπόφευκτες, αναγκάζοντας ορισμένους,
έχει αποκαλυφθεί. Αυτό έχει ως συνέπεια, να έχουν ενταθεί όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιοι υπάρχουσες ευπάθειες που απειλούν τη χρηματοπιστω- ρείες, να πουλήσουν.
τική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ», δήλωσε η ΕΚΤ.
Ωστόσο, η αγορά των ομολόγων υψηλού κινδύνου (δηλαδή
Το συνολικό επίπεδο του δημόσιου χρέους της ζώνης του τα junk bonds – «ομόλογα σκουπίδια») είναι σχετικά μικρή,
ευρώ θα μπορούσε να υπερβεί το 100% επί του ΑΕΠ φέτος, επομένως αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα sell-off
δηλαδή να φτάσει πολύ πάνω από τα επίπεδα της κρίσης ομολόγων, πρόσθεσε η ΕΚΤ, η οποία αν και αγοράζει μόνο
χρέους του 2009. Επιπλέον, θα μπορούσε να πλησιάσει το το χρέος εταιρειών με επενδυτική βαθμίδα, μελετά επιλο160% στην Ιταλία, η οποία αντιμετωπίζει ήδη τα αυξανόμενα γές για να ξεκινήσει να αγοράσει «Junk Bonds» κατά τη
πονταρίσματα στις αγορές σχετικά με την πιθανότητα να διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.

Στενεύουν τα περιθώρια για τη διάσωση της Virgin Atlantic
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον για την εξασφάλιση πακέτου διάσωσης της Virgin Atlantic Airways και τα
περιθώρια για την ανεύρεση πιθανών χρηματοδοτών περιορίζονται.
O CEO της αεροπορικής του Richard Branson, Shai Weiss, έκανε διαδοχικές παρουσιάσεις στα τέσσερα ενδιαφέρομενα μέρη που έχουν απομείνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται
το Bloomberg. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Virgin Atlantic παρουσίασε τα σχέδια επιβίωσής της από την κρίση
του κορωνοϊού σε δώδεκα εταιρείες. Μεταξύ αυτών, η Deutsche Bank, η Apollo Global Management, η Cerberus
Capital Management, η Centerbridge Partners και η Greybull Capital.
Η αεροπορική επιδιώκει να πετύχει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης τις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες, με
ειδικό σύμβουλο αναδιάρθρωσης την Alvarez & Marsal.
Το σχέδιο επιβίωσης βασίζεται στην εξασφάλιση ποσού 750 εκατ. στερλινών, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων και 500 εκατ. στερλινών ιδιωτικής ή κρατικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, το πακέτο διάσωσης
θα περιλαμβάνει μια ένεση ρευστότητας από τον ίδιο τον ιδρυτή της εταιρείας, Richard Branson..
Mε e-mail, η Virgin Atlantic αναφέρει ότι εξερευνά όλες τις πιθανές επιλογές για να αποκτήσει εξωτερική χρηματοδότηση. Αναφέρεται επίσης ότι οι εποικοδομητικές συζητήσεις συνεχίζονται με τους μετόχους, μεταξύ των
οποίων είναι και η βρετανική κυβέρνηση.
Εάν δεν υπάρξουν προσφορές, το βρετανικό Δημόσιο θα μπορούσε εναλλακτικά να χορηγήσει δάνειο ή να αποκτήσει
άμεσα μερίδιο στην εταιρεία , επικαλούμενη το σχέδιο διάσωσης Project Birch που αφορά στρατηγικές εταιρείες
οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το ταμείο που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Αγγλίας λόγω της κακής αξιολόγησής τους, αναφέρει η ίδια πηγή.
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επιστήμονες:
Η επόμενη πανδημία
μπορεί να είναι
πραγματικά «Η Μεγάλη»
Η τωρινή πανδημία πιθανότατα δεν είναι «Η
Μεγάλη», που εδώ και δεκαετίες φοβούνται
οι επιστήμονες ότι θα χτυπήσει την ανθρωπότητα. Όμως η επόμενη, που μπορεί να μην τη
ζήσει η γενιά μας, αλλά μπορεί να έλθει και πιο
γρήγορα του αναμενομένου, δεν πρέπει να μας
βρει απροετοίμαστους. Γι’ αυτό όλοι οφείλουν
να πάρουν το μάθημά τους από την Covid-19,
ιδίως τα κράτη που απέτυχαν στην αντιμετώπισή
της, όπως οι ΗΠΑ.
Αυτό είναι το μήνυμα του κορυφαίου Αμερικανού επιδημιολόγου Μάικλ Όστερχολμ, καθηγητή και διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και
Πολιτικής Λοιμωδών Νόσων του Πανεπιστημίου
της Μινεσότα καθώς και του συγγραφέα Μαρκ
Ολσέικερ με άρθρο τους στο Foreign Affairs.
Οι Όστερχολμ και Ολσέικερ, το 2017, είχαν συγγράψει το μπεστ-σέλερ «Ο φονικότερος εχθρός:
Ο πόλεμός μας ενάντια στα φονικά μικρόβια».
Όπως επισημαίνουν στο άρθρο τους στο Foreign
Affairs, «ο χρόνος εξαντλείται για την προετοιμασία ενόψει της επόμενης πανδημίας. Πρέπει
να δράσουμε τώρα με αποφασιστικότητα και
στόχο» και αυτό αφορά τις κυβερνήσεις, τις
επιχειρήσεις και τους επιστήμονες δημόσιας
υγείας.
«Η τωρινή κρίση θα τελειώσει είτε όταν βρεθεί
ένα εμβόλιο είτε όταν αρκετό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αναπτύξει ανοσία
(αν όντως η ανοσία διαρκείας είναι δυνατή),
κάτι που πιθανώς θα απαιτήσει περίπου τα δύο
τρίτα του συνολικού πληθυσμού να μολυνθούν.
Τίποτε από τα δύο δεν θα γίνει γρήγορα και στο
μεταξύ το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος θα
είναι τεράστιο», υπογραμμίζουν.
Όμως, προειδοποιούν, «κάποιο μελλοντικό
ξέσπασμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και πιο
φονικό. Με άλλα λόγια, αυτή η πανδημία πιθανότατα δεν είναι «Η Μεγάλη», η προοπτική
της οποίας στοιχειώνει τους εφιάλτες των επιδημιολόγων και των ειδικών δημόσιας υγείας,
παντού. Η επόμενη πανδημία πιθανότατα θα
προέλθει από έναν νέο ιό της γρίπης, με την ίδια
καταστροφική επίπτωση της πανδημίας του
2018, που σάρωσε τη Γη δυόμισι φορές σε λίγο
περισσότερο από ένα έτος, σε απανωτά κύματα,
σκοτώνοντας περισσότερους ανθρώπους από ό,τι
ο βίαιος και ο αιματηρός (σ.σ. Α’ Παγκόσμιος)
πόλεμος που είχε προηγηθεί».
Και όπως η τωρινή πανδημία είχε προβλεφθεί,
έτσι και η επόμενη, ήδη, έχει προβλεφθεί. Γι’
αυτό, «αν ο κόσμος δεν πάρει τα σωστά μαθήματα από την αποτυχία του να προετοιμαστεί και
να δράσει έγκαιρα», τότε «ο απολογισμός των
θυμάτων την επόμενη φορά θα είναι σημαντικά
μεγαλύτερος. Όσο και αν φαίνεται τρομερό, η
Covid-19 πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για το πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει
μία πανδημία», σημειώνουν.
Οι κορονοϊοί SARS και MERS, η γρίπη Η1Ν1,
οι ιοί Έμπολα και Ζίκα, όσο κι αν διαφέρουν,
τονίζει το άρθρο, «έχουν ένα αξιοσημείωτο κοινό
χαρακτηριστικό: Όλοι εμφανίστηκαν ως εκπλήξεις και δεν θα έπρεπε». Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των επιστημόνων,
«η κατάσταση ετοιμότητας είχε χειροτερέψει
τα τελευταία χρόνια αντί να βελτιωθεί, ιδίως
στις ΗΠΑ», π.χ. όσον αφορά τη διαθεσιμότητα
στις ίδιες τις χώρες (χωρίς να χρειάζεται να
εξαρτώνται από την Κίνα ή την Ινδία) διαφόρων
ζωτικών φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων, όπως
αναπνευστήρες, μάσκες κ.ά., κυρίως για την
πρώτη κρίσιμη φάση της πανδημίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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KAPATZHΣVOLTON:
Η συμφωνία,
τα ερωτήματα και
η «συγκέντρωση»

Mπορεί η συμφωνία για την
εξαγορά της KEN του ομίλου
Kαράτζη από τη Volton των
Mπάκου-Kαϋμενάκη, να
«μετράει» πλέον ένα εξάμηνο,
ωστόσο ορισμένα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Tο
βασικότερο αφορά την άδεια
για την ηλεκτροπαραγωγική
μονάδα 660 MW της Kαράτζης στη Λάρισα.
Παρά τη μεταβίβαση της
θυγατρικής KEN, η άδεια
και το σχέδιο έμειναν στα
χέρια της εισηγμένης, ενώ
ουδείς μπορεί να απαντήσει
αν η επένδυση των 370 εκ. θα
προχωρήσει τελικά ή όχι. Tην
ίδια ώρα η Volton πήρε και με
τη «βούλα» της PAE πριν λίγες
μέρες την άδεια προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
300 MW, που είχε εκδοθεί
στο όνομα της KEN. Aπό αυτή
την άποψη ενισχύει το «οπλοστάσιό» της.
Ωστόσο, απομένει να δούμε
τι πραγματικά θα της φέρει το
deal με όρους αγοράς. Mέχρι
τώρα οι δύο εταιρίες μετριούνται ξεχωριστά στη λίστα των
εναλλακτικών παρόχων, με τη
Volton να έχει μερίδιο 1,02%
(στοιχεία Aπριλίου) και την
KEN 0,81%. Tι ποσοστό της
δεύτερης θα «περάσει», όμως,
τελικά στην πρώτη...
Όλα τούτα είναι κρίσιμα δεδομένου ότι έχουμε εισέλθει σε
μια περίοδο που θα «δείξει»
ποιοι παίκτες θα μπορέσουν
να διατηρηθούν «επί σκηνής».
Iδιαίτερα μετά την πανδημία,
όσο κι αν οι συνέπειες του
lockdown χαρακτηρίζονται
«διαχειρίσιμες» προσώρας για
τους εναλλακτικούς παρόχους, ουδείς αμφιβάλει πως
θα έχουμε νέες εξαγορές ή
και συγχωνεύσεις.
Mε άλλα λόγια, ένας νέος
κύκλος συγκέντρωσης στην
αγορά ρεύματος θεωρείται
δεδομένος. Kαι το ερώτημα
είναι, εκτός από τους καθετοποιημένους ομίλους και τις
εταιρίες με γερό background,
όπως η NRG (Motor Oil) ή
η Volterra (Avax), πόσοι και
ποιοι θα μείνουν «ενεργοί»...

Αλλες 10 μεγάλες εταιρίες
στο «κόσκινο» της EΛTE

H

υπόθεση της MLS, που βρίσκεται πλέον υπό τον ασφυκτικό έλεγχο των εποπτικών
αρχών, μπορεί να ξύπνησε «δυσάρεστες μνήμες» του πρόσφατου παρελθόντος.
Ωστόσο υπάρχει και συνέχεια που ενδέχεται να αποδειχθεί εξαιρετικά ανησυχητική.

Kι αυτό γιατί, στο «μικροσκόπιο» της EΛTE βρίσκονται
δέκα ακόμη μεγάλες εταιρίες, που προέρχονται από τους
κλάδους της τεχνολογίας, των κατασκευών, της μεταποίησης και του εμπορίου. Δηλαδή, καλύπτουν ένα ευρύτατο
φάσμα της αγοράς, ενώ ανήκουν στην κατηγορία των
«οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος».
Oι έρευνες επί των λογιστικών καταστάσεων αυτών των
εταιριών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα προβλήματα
που έχουν εντοπιστεί αφορούν διάφορους λογαριασμούς
και κυρίως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, την απομείωση
απαιτήσεων, αλλά και τον τρόπο ενοποίησης θυγατρικών
εταιριών, σκέλος με ιδιαίτερη βαρύτητα Όλα αυτά βέβαια
σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των διοικήσεών τους και
τον έλεγχο των αντίστοιχων ορκωτών ελεγκτών.
Tούτη την περίοδο τα ευρήματα αξιολογούνται από την
EΛTE και τουλάχιστον για ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται σοβαρά. Έτσι, το επόμενο διάστημα και
αφού ολοκληρωθεί η έρευνα κάθε υπόθεση θα πάρει το
δρόμο της.
Aν και μεταξύ των εταιριών αυτών υπάρχουν σημαντικές
διαφορές τόσο όσον αφορά το μέγεθός τους, όσο και το
εύρος των παρατυπιών, είναι σαφές ότι με την ολοκλή-

ρωση των ερευνών και τη δρομολόγηση των περαιτέρω
ενεργειών κατά περίπτωση, θα έρθουν να προστεθούν
στο ήδη βαρύτατο κλίμα για την αξιοπιστία ορισμένων
πλευρών της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Kάτι
που ξεκίνησε με την «πυρηνική έκρηξη» από τις αποκαλύψεις για την FF Group προ διετίας με τη σκυτάλη να
παίρνει πρόσφατα η Akazoo και με τα «φώτα» να πέφτουν,
προσώρας, στην MLS.
Tόσο ο «φάκελος» της MLS, όσο και εκείνοι για τις δέκα
παραπάνω εταιρίες προέκυψαν από τους συστηματικούς
θεματικούς ελέγχους που διεξάγει η EΛTE, καθώς, η
Eπιτροπή έχει υιοθετήσει την τελευταία διετία την προσέγγιση του κινδύνου με βάση το ρίσκο (risk base approach),
ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό
και πέραν των τακτικών ελέγχων που διενεργεί με βάση
την νομοθεσία, έχει υιοθετηθεί η πρακτική των θεματικών
ελέγχων (Thematic reviews), η οποία εστιάζει σε ένα ή δύο
κονδύλια επί των οικονομικών καταστάσεων με «μέτρο»
πάντα την εκτίμηση κινδύνου. H EΛTE ήταν άλλωστε
αυτή που ολοκλήρωσε πρώτη το πόρισμά της για την FF
Group, ρίχνοντας φως στις διαστάσεις και σε όλες τις
πλευρές του σκανδάλου.

H Renault προχωρά σε περικοπές 5.000 θέσεων εργασίας
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault πρόκειται να ανακοινώσει ένα σχέδιο για την περικοπή 5.000 θέσεων
εργασίας μέχρι το 2024, στην προσπάθειά της να εξοικονομήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro.
Η εταιρεία, που περιμένει ακόμη να οριστικοποιηθεί η χορήγηση κρατικού δανείου ύψους 5 δισεκ. ευρώ –κάτι που
θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης και των συνδικάτων για τις θέσεις εργασίας και τα
εργοστάσιά της στη Γαλλία– δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε απολύσεις, αναφέρει το δημοσίευμα στον ιστότοπο της
εφημερίδας. Αντ’ αυτού, θα δώσει προτεραιότητα στη «μη αντικατάσταση των υπό συνταξιοδότηση εργαζομένων».
Η Renault απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, όταν ρωτήθηκε από το πρακτορείο Reuters.
Το 2019 η Renault απασχολούσε 48.500 εργαζομένους στη Γαλλία και σύμφωνα με το πρακτορείο πρόκειται να
ανακοινώσει την Πέμπτη περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα σχέδιο ύψους 8 δισεκ. ευρώ που έχει ως στόχο να γίνει η
χώρα του ο κορυφαίος παραγωγός «καθαρών» αυτοκινήτων στην Ευρώπη και προέτρεψε τις γαλλικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα στη Γαλλία.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου, για τον οποίο
υπεβλήθη σε εγχείριση, ενώ υποφέρει από κρίσεις
επιληψίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Nordic
Monitor.
Το δίκτυο Nordic Monitor, ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνες αναφορικά
με ακραίες δυνάμεις και βίαιες εξτρεμιστικές τάσεις
στην Ευρώπη και αλλού, φιλοξενεί νέο δημοσίευμα
για την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πριν από
δύο χρόνια διέρρευσε πως ο Τούρκος πρόεδρος
λιποθύμησε ενώ επισκεπτόταν τζαμί στην Τουρκία.
Σύμφωνα με το δίκτυο, υπάρχουν πλέον αποδείξεις πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαγνώστηκε
με καρκίνο του εντέρου, παρά τα όσα έχει δηλώσει
το περιβάλλον του Τούρκου προέδρου, ενώ υποβλήθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε εγχείριση για
το πρόβλημα αυτό.
«Οι σύμβουλοι του προέδρου τον παρουσιάζουν
συχνά σαν απολύτως υγιή και υποτιμούν κάθε ζήτημα
υγείας που μπορεί να είδαν όλα αυτά τα χρόνια το
φως της δημοσιότητας» σημειώνει το δημοσίευμα
που υποστηρίζει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
υπεβλήθη σε χειρουργείο στις 26 Νοεμβρίου του
2011, σε ηλικία, τότε, 57 ετών. Ο καρκίνος διεγνώσθη
έπειτα από εξετάσεις και αφότου ο Τούρκος πρόεδρος
έδειχνε να ταλαιπωρείται από εντερικά προβλήματα.
Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και κολονοσκόπηση, διαπιστώθηκε
ένα κακοήθες αδένωμα, που έμοιαζε με προπομπό
καρκίνου για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε πιο
ενδελεχείς εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν διαγνώστηκε με καρκίνο δεύτερου
ή πρώιμου τρίτου σταδίου.
Το περιβάλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναζήτησε άμεσα έναν χειρουργό που θα μπορούσε να
πραγματοποιήσει την επέμβαση και ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα ήταν εχέμυθος, ώστε να
μην διαρρεύσει η κατάσταση της υγείας του Τούρκου
προέδρου. Έπειτα από έρευνα του Φαχρετίν Κότσα,
που ανέλαβε αργότερα χρέη υπουργού Υγείας, κατέληξαν στον αναγνωρισμένο γιατρό στην Τουρκία,
Ντουρσούν Μπουρά.
Η εγχείριση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το γραφείο του Τούρκου
προέδρου να ανακοινώνει πως ο ηγέτης της γείτονος
χώρας υπεβλήθη σε εγχείριση έπειτα από ενοχλήσεις στην πέψη, αλλά χωρίς να αναφέρεται πουθενά οποιαδήποτε διάγνωση για καρκίνο. Αργότερα,
κάποιος γιατρός από την ομάδα που εγχείρισε τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο δρ. Μεχμέτ Φουζούν, ανακοίνωσε λίγες μέρες μετά, πως ο πρόεδρος υπεβλήθη
σε επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα από το έντερο.
Ωστόσο, τόνιζε πως ο πολύποδας δεν ήταν κακοήθης.
Στις 30 Νοεμβρίου του 2011, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο με τις πρώτες
δημόσιες εμφανίσεις του να γίνονται πλάι στον τότε
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τρεις μέρες αργότερα.
Για μεγάλο διάστημα, ο Ερντογάν έφερε ειλεοστομία
και χρειάστηκε να ζει καθημερινά με παρά φύση
έδρα, ώσπου να επουλωθεί το τραύμα από την αφαίρεση εντέρου εξαιτίας του χειρουργείου. Ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο στις
11 Φεβρουαρίου του 2012, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναίρεση της ειλεοστομίας.
Εκτός όμως από την εγχείριση που πέρασε «στα
ψιλά» στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
φαίνεται πως υποφέρει και από κρίσεις επιληψίας.
Σύμφωνα με το Nordic Monitor, τον Οκτώβριο του
2006, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο με προορισμό
του τουρκικό κοινοβούλιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
υπέστη ένα τέτοιο επιληπτικό επεισόδιο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
Μακρόν: Στήριξη
8 δισ. ευρώ
στην αυτοκινητοβιομηχανία
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε ένα
σχέδιο συνολικής αξίας 8 δισ.
ευρώ για τη διάσωση της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας από τις τεράστιες απώλειες
που έχει υποστεί λόγω της
πανδημίας και του lockdown,
συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό
μέτρα ώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων. «Η χώρα μας
δεν θα ήταν αυτή που είναι
χωρίς τα μεγάλα της brands
– τη Renault, τη Peugeot, τη
Citroen», δήλωσε ο Μακρόν
ανακοινώνοντας τον στόχο να
καταστεί η Γαλλία ως ο κορυφαίος παραγωγός «καθαρών»
αυτοκινήτων στην Ευρώπη.
Στα 8 δισ. ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα 5 δισ. ευρώ
που εξετάζονται ως εγγύηση
κρατικού δανείου για τη
Renault, ή τα εκατομμύρια
που η κυβέρνηση έχει ήδη
ξοδέψει σε πληρωμές για τη
στήριξη εργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας στο πλαίσιο
των μέτρων στήριξης της
οικονομίας γενικότερα. Όπως
μεταδίδει το Associated Press
ο Μακρόν συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο προεδρικό
μέγαρο με εκπροσώπους της
βιομηχανίας και των εργατικών συνδικάτων, κυρίως για
να συζητήσουν την παροχή
εγγύησης για τον δανεισμό
της Renault. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις
της Valeo, η οποίο κατασκευάζει εξοπλισμό για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, από όπου και
αναφέρθηκε λεπτομερώς στο
ευρύτερο σχέδιο διάσωσης.
Η αυτοκινητοβιομηχανία στην
Γαλλία απασχολεί 400.000
άτομα στη χώρα και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του
μεταποιητικού της τομέα. Η
κυβέρνηση θέλει οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της χώρας
να αναπτύξουν καινοτόμα
προϊόντα στη Γαλλία και να
διατηρήσουν τις εγχώριες
θέσεις εργασίας. Ο υπουργός
Οικονομικών Μπρούνο Λε
Μερ είπε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να
δεσμευτούν να επιστρέψουν
την παραγωγή στη Γαλλία με
αντάλλαγμα τη στήριξη, αλλά
τα συνδικάτα είναι επιφυλακτικά καθώς η βιομηχανία
βρίσκεται σε αναταραχή.
Η ενίσχυση αναμένεται να
περιλαμβάνει και κρατικές
επιδοτήσεις για τους καταναλωτές για να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς και
άλλα κίνητρα για να προωθήσουν τις αγορές μοντέλων με
χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

«Θερμό καλοκαίρι» στον Έβρο:

Ενίσχυση των συνόρων
με αστυνομικές δυνάμεις

Ε

τοιμοι για ένα «θερμό καλοκαίρι» στα σύνορα με τη γειτονική Τουρκία δηλώνει η ελληνική
κυβέρνηση, η οποία, δια στόματος του υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, εξέφρασε
την αποφασιστικότητά της να διαφυλάξει τα ελληνικά συμφέροντα και εδάφη.

Το πλάνο περιλαμβάνει την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων
κατά μήκος του Έβρου, καθώς
και μία σειρά μέτρων, τα οποία θα
αφορούν ολόκληρο το φάσμα των
συνόρων με τη γειτονική χώρα.
Ο υπουργός ‘Άμυνας δήλωσε ότι
υπάρχει πληροφόρηση για σχέδιο
πίεσης προς την Ελλάδα από την
πλευρά της Άγκυρας, τονίζοντας
ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες από την ελληνική πλευρά.
Όσον αφορά τη νευραλγική περιοχή του Έβρου, το πλάνο ξεκινά
με την ενίσχυση των διμοιριών των
ΜΑΤ, μετά τη λήξη του συναγερμού για τον κορωνοϊό στον Έβρο
αλλά και την αλλαγή των δυνάμεων που βρίσκονταν μέχρι τώρα
στη συνοριακή γραμμή, όπως αποφάσισε το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα, η τρίμηνη απόσπαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή έληξε και θα αντικατασταθούν με νέες,
ενώ παράλληλα θα διπλασιαστούν οι διμοιρίες από δυνάμεις που
θα φθάσουν στον Έβρο από όλη τη χώρα.
Ειδικότερα, από τις 10 διμοιρίες που υπάρχουν στη συνοριακή
γραμμή βαθμιαία θα γίνουν 20 και έτσι, για παράδειγμα, ενώ
υπάρχει μια διμοιρία από την Αθήνα θα πάνε δυο.
Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι περιπολίες έτσι ώστε αν υπάρξει μια
ενδεχόμενη μαζική είσοδος μεταναστών να υπάρχουν διαθέσιμες
δυνάμεις σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά
την κατάσταση.
Συνολικά, εκτός από τις δέκα επιπλέον διμοιρίες των ΜΑΤ που
αναμένεται να μεταβούν στον Έβρο στις δυνάμεις θα προστεθούν
και άλλοι 100 αστυνομικοί από όλες τις Διευθύνσεις της χώρας.
Παναγιωτόπουλος: Προετοιμαζόμαστε για θερμό καλοκαίρι με

την Τουρκία
Ο συναγερμός στον Έβρο δεν
έληξε με την εκτόνωση της κρίσης
τον περασμένο Μάρτιο, τόνισε ο
υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Όπως είπε ο υπουργός, υπάρχουν
ενδείξεις ότι θα ενταθεί η πίεση στα
σύνορά μας το επόμενο διάστημα,
λόγω δηλώσεων που έχουν γίνει
από την άλλη πλευρά.
«Παίρνουμε τα μέτρα μας για να
μην υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα αιφνιδιασμού.» Σκοπός να
ενισχυθούν περισσότερο τα φυσικά
εμπόδια στον Έβρο, επεσήμανε.
Σχετικά με το ζήτημα του φράκτη στον Έβρο και τα ψευδή δημοσιεύματα ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «το θέμα στον
Έβρο το έκλεισε χτες (25/5) ο πρωθυπουργός».
«Η Ελλάδα προστατεύει και ασφαλίζει τα σύνορά της. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο φράκτης θα κατασκευαστεί.», τόνισε
με έμφαση.
Σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, ο υπουργός
είπε πως «στη θάλασσα έχουμε εντείνει την αποτρεπτική μας
παρουσία. Είναι δύσκολο πεδίο η θάλασσα.»
Όσον αφορά τις υπερπτήσεις ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Δε
φοβόμαστε. Ούτε εγώ, ούτε οι ένοπλες δυνάμεις. Προετοιμαζόμαστε και έχουμε καθημερινή συνεργασία με το ΥΠΕΞ για τις
κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.»
Για το θέμα με τις γεωτρήσεις ανοιχτά της Κρήτης ο υπουργός
επεσήμανε: «Θα κάνουμε ότι χρειάζεται για να αποτρέψουμε
αυτές τις συμπεριφορές και προσβολές των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων.»

Η Γερμανίδα οικονομολόγος της ΕΚΤ «αδειάζει» τους Γερμανούς δικαστές
Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να επεκτείνει οποιοδήποτε από τα εργαλεία της αν κρίνει ότι έχουν επιδεινωθεί οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές
για τον πληθωρισμό, δήλωσε σε συνέντευξή της στους Financial Times η Γερμανίδα οικονομολόγος Isabel Schnabel, μέλος
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
«Αν κρίνουμε ότι χρειάζεται περισσότερη στήριξη, η ΕΚΤ θα είναι έτοιμη να επεκτείνει το οποιοδήποτε εργαλείο της προκειμένου
να πετύχει τον στόχο της σταθερότητας των τιμών», είπε η Schnabel στη συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΕΚΤ.
«Αναφορικά με το πρόγραμμα PEPP, αυτό αφορά το μέγεθος, αλλά και τη σύνθεση και τη διάρκεια του προγράμματος. Είμαστε
έτοιμοι να δράσουμε αναλόγως σε τυχόν νέα δεδομένα».
Σύμφωνα με την Schnabel, η απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου κατά του προγράμματος αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θα επηρεάσει άμεσα την ΕΚΤ και δεν θα οδηγήσει σε αναγκαστική έξοδο της
Bundesbank από το πρόγραμμα.
«Βρισκόμαστε σε μια νομισματική ένωση και η Γερμανία και η Bundesbank αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής», είπε. «Πρέπει
να αποφύγουμε μια κατάσταση στην οποία μια εθνική κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα αγοράς
περιουσιακών στοιχείων».
«Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει επικοινωνία μεταξύ της Bundesbank και της γερμανικής βουλής και της γερμανικής κυβέρνησης,
και θα πρέπει να βρεθεί λύση», πρόσθεσε.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι πιθανό να αυξήσει το μέγεθος του Έκτακτου Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού λόγω πανδημίας ύψους 750 δισ. ευρώ κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.
Αξιωματούχοι έχουν συζητήσει την ανάγκη να αρθεί ο περιορισμός που υπάρχει στην αγορά ομολόγων που συνδέει το ύψος των
αγορών με το μέγεθος της κάθε οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά την απόφαση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου, υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα έκρινε ότι η ΕΚΤ
υπερέβη την εντολή της με τις αγορές κρατικών ομολόγων 2 τρισ. ευρώ από το 2015 και διέταξε την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας να βγει από το πρόγραμμα αν η ΕΚΤ δεν αποδείξει την αναλογικότητα του προγράμματος εντός των επόμενων τριών μηνών.
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Δύο νέα μεγάλα
καταστήματα Public
ενώνονται με αυτά
της MediaMarkt
Κίνηση-ορόσημο για την αναπτυξιακή
πορεία της Public-MediaMarkt, είναι
το άνοιγμα δύο νέων flagship καταστημάτων Public σε κτηριακές εγκαταστάσεις που ήδη φιλοξενούν καταστήματα
MediaMarkt στην Αθήνα και στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Η προσθήκη
των δύο καταστημάτων ενισχύει την
γεωγραφική διασπορά του δικτύου της
εταιρείας Public-MediaMarkt, που
αριθμεί πλέον 69 καταστήματα σε όλη
την Ελλάδα.
Η συνολική επένδυση στα δύο νέα καταστήματα Public ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αφορά στη δημιουργία
του μεγαλύτερου καταστήματος του δικτύου Public στην Ελλάδα, με συνολικό
εμβαδόν 2.550 τ.μ., στη Λεωφόρο Συγγρού αλλά και νέου καταστήματος 1.150
τ.μ. στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PublicMediaMarkt, κ. Χρήστος Καλογεράκης
ανέφερε σχετικά: «Το πλάνο ενοποίησης Public-MediaMarkt συνεχίζεται
δυναμικά το 2020. Η ενδυνάμωση της
πολυκαναλικής προσέγγισης των δύο
μαρκών, τώρα και μέσω της γειτνίασης
των καταστημάτων τους, σηματοδοτεί
τη νέα εποχή της εταιρείας στην πράξη
και υπογραμμίζει την ετοιμότητα και
την επάρκειά της να προσφέρει στους
καταναλωτές την πλέον ολοκληρωμένη εμπειρία. Ξεκινήσαμε τη μεγάλη
διαδρομή της συνεργασίας μας κερδίζοντας το στοίχημα του e-commerce
με την είσοδο των οικιακών συσκευών
της MediaMarkt στο marketplace του
public.gr και τώρα συνεχίζουμε ακόμα
πιο τολμηρά συνδέοντας αυτή τη δυναμική με τη φυσική παρουσία δύο νέων
καταστημάτων Public που πρακτικά
βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη με
καταστήματα MediaMarkt.»
Με συνολικό εμβαδό 2.550 τ.μ. και έδρα
έναν από τους πιο κεντρικούς οδικούς
άξονες της πρωτεύουσας, το νέο Public
στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 340, γειτνιάζει με το αντίστοιχο της MediaMarkt
και αποτελεί το μεγαλύτερο κατάστημα
του δικτύου στην Ελλάδα. Προσφέροντας δωρεάν parking 400 θέσεων αλλά
και με τεράστια ποικιλία προϊόντων για
όλη την οικογένεια, το νέο κατάστημα
φιλοδοξεί να γίνει ο απόλυτος προορισμός για όσους κινούνται από και προς
τα νοτιοδυτικά προάστια της Αθήνας.
Το υπερσύγχρονο κατάστημα διαθέτει
μεγάλο αναγνωστήριο, παιδότοπο, αλλά
και χώρο φιλοξενίας εκδηλώσεων.
Το νέο κατάστημα Public στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 341)
έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του με
επιτυχία δίπλα από το κατάστημα της
MediaMarkt, ενισχύοντας την εμπορική κίνηση στην περιοχή αλλά και το
προσφερόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
για εκείνους που αναζητούν ποικιλία σε
συνδυασμό με τη βέλτιστη αγοραστική
εμπειρία. Με συνολικό εμβαδό 1.150 τ.μ.,
το κατάστημα προσφέρει μια ευρύτατη
γκάμα προϊόντων και εμπειριών, από
τον χώρο του βιβλίου, του gaming και
της τεχνολογίας.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 49/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου κηρύχθηκε ανίσχυρη η με αριθμό 010578447 τραπεζική επιταγή της Τράπεζας «ATTICA BANK Α.Ε.»
υποκαταστήματος Περιστερίου, ποσού 19.000 ευρώ που εξέδωσε ο Γεώργιος ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ του Χρήστου και της Αποστολίας με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού
0000000057262028 που διατηρεί στην τράπεζα αυτή, στο όνομα και σε διαταγή του ιδίου.
Αθήνα, 27-05-2020
Η πληρεξουσία Δικηγόρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
Αρ. Πρωτ.: 8600
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
CPV: 50700000-2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ»
Προϋπολογισμού 705.743,88 € +169.378,53 ( ΦΠΑ 24%) = 875.122,41 €
1. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {50700000- 2}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr.
Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ:
2413507242, fax: 2410921868.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία
υποβολής των προσφορών ορίζεται, η 15η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00
5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε
έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/16.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατον ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α . Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ. Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β ’κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
14.110,00 ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
(άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
9. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ " ΚΔΕ 2019ΕΠ00610045.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
10. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4412/ 2016 – άρθρα 98 και 360) είναι η ΑΕΠΠ.
Νίκαια 25.05.2020
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ
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Κορωνοϊός:
Τα 124 έφτασαν
τα υπό ανάπτυξη
εμβόλια
Τα 124 υποψήφια εμβόλια για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη
νόσο Covid-19 έφθασε ο -ολοένα πιο
μακρύς- κατάλογος, σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Από αυτά, τα δέκα εμβόλια προηγούνται, καθώς έχουν πλέον εισέλθει
στο στάδιο της κλινικής αξιολόγησης
σε ανθρώπους, ενώ τα υπόλοιπα
βρίσκονται ακόμη στο προκλινικό
στάδιο, δηλαδή σε επίπεδο μελέτης
στο εργαστήριο και σε πειραματόζωα.
Τα μισά (πέντε) από τα εμβόλια που
ήδη βρίσκονται στο κλινικό στάδιο
είναι κινεζικά, τα τρία αμερικανικά,
το ένα βρετανικό (της Οξφόρδης)
και ένα είναι διεθνής συνεργασία. Η
ανάπτυξη των 124 εμβολίων γίνεται
με οκτώ διαφορετικές τεχνολογίες ή
φαρμακευτικές πλατφόρμες (RNA,
DNA, αδρανοποιημένος ιός κ.ά.).
Είδηση αποτελεί ότι η Merck, μία
από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του κόσμου με μακρά
παράδοση στα εμβόλια, η οποία έως
τώρα ήταν περιέργως απούσα από
τη διεθνή «κούρσα» για την Covid-19,
ξαφνικά δήλωσε παρούσα. Μάλιστα,
έκανε γνωστό ότι θα αναπτύξει και θα
παράγει δύο διαφορετικά εμβόλια,
καθώς επίσης αποφάσισε να στηρίξει
ένα πολλά υποσχόμενο αμερικανικό
πειραματικό αντιικό φάρμακο, το
EIDD 2801 του Πανεπιστημίου Έμορι
της Ατλάντα, που ήδη άρχισε να δοκιμάζεται κλινικά στη Βρετανία από τη
Ridgeback Therapeutics, με την οποία
η Merck συμφώνησε να συνεργαστεί.
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΕ, ο
πρόεδρος της Merck Research
Laboratories, ανοσολόγος Ρότζερ
Περλμούτερ, δήλωσε στο «Science»
ότι η εταιρεία έχει την εμπειρία και
τις δυνατότητες να επιταχύνει την
ανάπτυξη των εμβολίων, καλύπτοντας
το έδαφος σε σχέση με μικρότερες
εταιρείες που έχουν κάνει μεγαλύτερη
πρόοδο. Αρνήθηκε, πάντως, να αποκαλύψει πόσα χρήματα αποφάσισε να
επενδύσει η Merck στα εμβόλια για
τον κορωνοϊό.

Βρούτσης:

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
θα τονώσει την αγορά εργασίας

Α

ντίστροφα μετρά η μέτρηση για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
στην αγορά εργασίας με το σχέδιο του Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να
στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζομένους να μπαίνει σε εφαρμογή τουλάχιστον
μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει σε εφαρμογή το
μέτρο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών μόνο
για μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.
Για την μείωση ασφαλιστικών εισφορών και τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, μίλησε ο Γιάννης Βρούτσης.
Ο υπουργός Εργασίας μιλώντας σε εκπομπή στον Blue
Sky, τόνισε πως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών «θα τονώσει την αγορά εργασίας και θα μειώσει
τα κίνητρα φοροδιαφυγής», ενώ προανήγγειλε πως
τον Οκτώβριο θα έρθουν δύο αναδρομικές καταβολές
στους συνταξιούχους.
«Πρώτον, θα δοθούν σε αυτούς της επικουρικής σύνταξης όσα τους οφείλονται από τον Οκτώβριο του 2019 ως
τον Ιούνιο φέτος. Και δεύτερον, τον Οκτώβριο επίσης
υπολογίζουμε να επιστρέψουμε στους δικαιούχους της
νέας καίριας σύνταξης τα ποσοστά αναπλήρωσης από 30
χρόνια και μία μέρα, ενός έτους αναδρομικές καταβολές
αυξημένων συντάξεων. Τον Σεπτέμβρη υπολογίζουμε
να βγει η νέα καίρια σύνταξη στη βάση του δικού μας
νόμου, βάση της οποίας όλοι οι συνταξιούχοι με 30
χρόνια και 1 μέρα, θα απολαύσουν υψηλότερα ποσοστά
αναπλήρωσης».
Ακόμη, ο υπουργός επεσήμανε πως στις 2 Ιουνίου θα
καταβληθούν σε 240.000 οι αυξήσεις σε επικουρικές
συντάξεις, ενώ για τα έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις
ΟΓΑ, σημείωσε πως θα εξοφληθούν εντός τριμήνου.
Τις λεπτομέρειες για το μέτρο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που μπαίνει σε εφαρμογή από 1η
Ιουνίου μόνο για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
δίνει με πίνακες το υπουργείο Εργασίας. Η μείωση
των εισφορών της μισθωτής απασχόλησης κατά 0,90
ποσοστιαίες μονάδες ψηφίστηκε με το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο του περασμένου Φεβρουαρίου και τώρα
θα "κουμπώσει" με το πρόγραμμα "Συν - Εργασία"
που μπαίνει επίσης σε εφαρμογή από την ερχόμενη
Δευτέρα 1η Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο του
προγράμματος, ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει
το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του μισθωτού
στο ύψος του ονομαστικού του μισθού, εφόσον μπαίνει
στο πρόγραμμα "μισό ωράριο - μισός μισθός - μερική
αναπλήρωση από το κράτος".
Οι εισφορές θα μειωθούν για όλους τους εργαζομενους πλήρους απασχόλησης από 1η Ιουνίου είτε θα
μπαίνουν στο πρόγραμμα "Συν - Εργασία" είτε όχι. Η

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

μείωση μοιράζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες
για τον εργοδότη και 0,42 ποσοστιαίες μονάδες για
τον εργαζόμενο.
Η αφαίρεση 0,9 ποσοστιαίων μονάδων από τον όγκο των
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου που
σήμερα φτάνουν αθροιστικά στο 40,56% μεταφράζεται
σε ελάφρυνση 2,21% του μη μισθολογικού κόστους. Η
μείωση θα μοιραστεί κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες
για τους εργοδότες και 0,42 για τους εργαζόμενους.
Εάν δεν υπήρχαν τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς εργασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοιού, που θα
προβλέπουν μείωση ωραρίου έως 50% και αποδοχών
έως και 16% λόγω της μερικής αναπλήρωσης από το
κράτος, το μέτρο θα είχε ως συνέπεια αυξήσεις καθαρών
αποδοχών για το σύνολο της μισθωτής απασχόλησης.
Για όσους μπουν στα μέτρα της πανδημίας με μισθούς
πάνω από τον κατώτατο των 650 ευρώ, η μείωση των
εισφορών θα ελαφρύνει το μη μισθολογικό βάρος του
εργοδότη και την απώλεια του μισθωτού ενώ για όσους
δεν μπουν επειδή εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν
πλήττονται ή ο εργοδότης δεν κάνει χρήση του μέτρου,
η αύξηση των καθαρών αποδοχών ξεκινά από 2,73 ευρώ
για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό των 650
ευρώ και φτάνει έως και τα 27,3 ευρώ τον μήνα για τις
ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ τον
μήνα. Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο θα έχουν την
ελάφρυνση ούτως ή άλλως, καθώς με το πρόγραμμα
"Συν - Εργασία" θα έχουν αναπλήρωση 100%.
Αντίστοιχα, η ελάφρυνση για τους εργοδότες είτε μπαίνουν στο πρόγραμμα "Συν - Εργασία" είτε όχι ξεκινά
από τα 3,12 ευρώ για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ
και κλιμακώνεται έως και τα 31,2 ευρώ για τις ανώτατες
ασφαλιστέες αποδοχές των 6.500 ευρώ το μήνα.
Τα κέρδη στα προ φόρου ποσά αυξάνονται προοδευτικά
με την αύξηση του μεικτού μισθού καθώς τα ασφάλιστρα είναι ποσοστιαία. Για παράδειγμα, για μισθούς
1.000 ευρώ το κέρδος για τον μισθωτό είναι 4,2 ευρώ
ενώ για τον εργοδότη φτάνει στα 4,8 ευρώ. Αντίστοιχα
για μισθούς 2.000 ευρώ η ελάφρυνση για τον μισθωτό
φτάνει στα 8,5 ευρώ και για τον εργοδότη στα 9,6 ευρώ.
"Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα λειτουργήσει ευεργετικά στην αγορά εργασίας καθώς μειώνει
το μη μισθολογικό κόστος στις επιχειρήσεις και δίνει
κίνητρα για προσλήψεις".

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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ΔΕΗ: Πρόγραμμα
οικειοθελούς
αποχώρησης
με μπόνους 20.000 €
επιπλέον
της αποζημίωσης
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα που εκπόνησε η ΓΕΝΟΠ ύστερα από συζήτηση με την Γενική Διεύθυνση
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της επιχείρησης.
Τις βασικές αρχές του προγράμματος οικειοθελούς
αποχώρησης εργαζομένων στη ΔΕΗ με το μπόνους
των 20.000 ευρώ, πλέον αποζημίωσης γνωστοποίησε
σήμερα η ΓΕΝΟΠ ύστερα από συζήτηση με την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης
της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί
με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ που αναμένεται να
συνεδριάσει στις 2 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ:
1. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΔΕΗ θα αφορά τους
μισθωτούς που εργάζονται στα Ορυχεία και τους
Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, στον Τομέα
Συντήρησης Βορείου Ελλάδος, στο Κέντρο Επίβλεψης Έργων Πτολεμαίδας, της Σχολής Ταχύρρυθμης
Εκπαίδευσης Καρδιάς, το προσωπικό της Διεύθυνσης
Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που εργάζεται
στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας και σε όσους
εργαζόμενους ανήκουν στη Γενική Δ/νση Λιγνιτικής
Παραγωγής, αλλά έχουν έδρα τη Δυτ. Μακεδονία.
2. Αντίστοιχη απόφαση θα ληφθεί και για τους μισθωτούς των θυγατρικών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε.
και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.
3. Το πρόγραμμα θα αφορά όσους μισθωτούς κλείνουν
το 55ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31 Δεκεμβρίου του 2020 ανεξαρτήτως εάν έχουν θεμελιώσει
πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
4. Όσοι μισθωτοί πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει έως 30 Ιουνίου
του 2020 να δηλώσουν την πρόθεσή τους σε σχετικό
έντυπο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.
5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και με απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου να παρατείνει τη θητεία
ορισμένων μισθωτών με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης μέχρι 30 Ιουνίου 2021 με εξασφαλισμένο το
Bonus των 20.000 ευρώ κατά την αποχώρησή τους.
Tο προσωπικό που εργάζεται στο Ορυχείο Αμυνταίου
και στον ΑΗΣ Αμυνταίου και δεν θα ενταχθεί στο
πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, τίθεται στη
διάθεση των υπηρεσιών, προκειμένου από 1 Ιουνίου
2020 να γίνει η απόσπαση ή η οριστική μετακίνησή
του. Η ΓΕΝΟΠ επαναλαμβάνει πως εκτιμά ως θετική την πρόταση της διοίκησης της επιχείρησης,
ωστόσο επισημαίνει ότι η αξιοποίηση του κινήτρου
οικειοθελούς αποχώρησης αφορά αποκλειστικά και
μόνο τον κάθε εργαζόμενο χωριστά.

