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ΕΝΦΙΑ:
Μικρή καθυστέρηση
στα εκκαθαριστικά
Με μια μικρή καθυστέρηση
λίγων ημερών θα αναρτηθούν
τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
στο Taxisnet, εξαιτίας των
εξαιρέσεων που έγιναν την
τελευταία στιγμή για τα 26 μικρότερα νησιά
της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν εντός της
εβδομάδας. Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ
για όσους τακτοποίησαν αυθαίρετους
χώρους στα ακίνητά τους θα υπολογιστεί με
βάση τη νέα μεγαλύτερη επιφάνεια του
κτίσματος, η οποία θα έχει δηλωθεί στο Ε9.
Συγκεντρωτικά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα
πρέπει να γνωρίζουν για τον ΕΝΦΙΑ του
2020 τα παρακάτω:
Το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με εκείνο του 2019 θα
καταβάλουν όσοι δεν είχαν καμία αλλαγή
στην περιουσιακή τους κατάσταση.
Νέο ποσό του φόρου θα κληθούν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν ή
πούλησαν ακίνητη περιουσία εντός του 2019.
Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί φέτος σε έξι
μηνιαίες δόσεις και όχι σε πέντε. Η πρώτη θα
πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου
και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Κορωνοϊός-Γώγος:
Το 60% των κλινών ΜΕΘ
στην Αττική έχει καλυφθεί
από ασθενείς με τον ιό!
Για μια «δυναμική ροή συνεχών
κρουσμάτων» στην Αττική
έκανε λόγο ο καθηγητής
Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος
Γώγος εξηγώντας τους λόγους
για τους οποίους αναμένεται να ληφθούν
επιπλέον οριζόντια μέτρα για τον κορωνοϊό.
Όπως είπε, μάλιστα, η «κάλυψη των κλινών
στην Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη
Ελλάδα είναι σαφώς μεγαλύτερη και είναι
περίπου στο 60% σε σχέση με τα υπάρχοντα
κρεβάτια ΜΕΘ».
Εξήγησε, παράλληλα, ότι «υπάρχει αριθμός
κλινών που δεν έχει ανοίξει. Το καλοκαίρι
έκλεισαν κλίνες covid που είναι στη διάθεσή
μας.
«Και μιλάμε για σοβαρά πάσχοντες. Αυτό
μας δίνει μια αίσθηση κινδύνου και πρέπει να
προλάβουμε. Το σημαντικό με τον κορωνοϊό
είναι να προλαβαίνεις» πρόσθεσε ο κ. Γώγος.
Επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή
η εικόνα στην Αττική είπε ότι «η κατάσταση
αυτή είναι απόνερα της διασποράς στις
μικρότερες ηλικίες το καλοκαίρι.

Χρέος

Χρ. Σταϊκούρας

ΚΕΔΕ

Mε την έλευση της πανδημίας η επιβάρυνση
στο ελληνικό δημόσιο χρέος συνιστούσε μια
απειλή, αλλά τώρα, όσο η ύφεση βαθαίνει
και η προοπτική ανάκαμψης απομακρύνεται,
φαίνεται ότι πλέον παίρνει «σάρκα και οστά».

«Στόχος μας είναι η στροφή της οικονομίας
σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για
την Ελλάδα του αύριο. Μια οικονομία παραγωγική, τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμο,
εξωστρεφή, έξυπνη και ανταγωνιστική.

Διακόπτεται άμεσα η παραγωγή των μασκών
για τα σχολεία, μετά τις τεράστιες μάσκες
που δόθηκαν στους μαθητές κατά την πρώτη
ημέρα της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με
ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

Ελαστικό ωράριο και
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας
έρχονται με νομοσχέδιο τον Οκτώβρη

Π

ερισσότερη ευελιξία στον χρόνο
και τον τόπο εργασίας φέρνει
το εργασιακό νομοσχέδιο της
κυβέρνησης, που αναμένεται να μπει
σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο.
Η προαναγγελία έγινε από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος περιέγραψε ρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία
στην κατανομή του χρόνου εργασίας,
εφόσον το επιθυμούν – όπως είπε – οι
εργαζόμενοι και χωρίς αυτό να σημαίνει
κατάργηση του 8ώρου.
Στο μικροσκόπιο έχει μπει το ισχύον
πλαίσιο για τις υπερωρίες αλλά και ο
συνδικαλιστικός νόμος, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορα σενάρια και
πολλές εισηγήσεις, όπως η αύξηση
του αριθμού των επιτρεπόμενων υπερωριών στη βιομηχανία, που διαφοροποιείται σήμερα από τους υπόλοιπους
κλάδους της οικονομίας.
Το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων προκειμένου
για εργαζόμενους σε βιομηχανικές,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, έχει καθοριστεί στις
48 ώρες ανά 6μηνο. Στους υπόλοιπους
κλάδους της οικονομίας, για παράδειγμα στο εμπόριο και την παροχή
υπηρεσιών, το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης είναι έως 2 ώρες
ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος. Οι
εισηγήσεις που υπάρχουν στο τραπέζι
είναι να ευθυγραμμιστεί το πλαφόν
στη βιομηχανία με τους υπόλοιπους
κλάδους, ώστε το ανώτατο όριο να είναι
120 ώρες ανά έτος σε όλο το φάσμα της
οικονομίας.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχουν πέσει σενάρια για την θεσμοθέτηση της
δυνατότητας εργοδότη και εργαζόμενου να συμφωνούν – ενδεχομένως σε
επίπεδο επιχείρησης – την κάλυψη
της υπέρβασης του συμβατικού χρόνου απασχόλησης μιας ημέρας, με
αντίστοιχη μείωση ωραρίου σε άλλη
εργάσιμη ημέρα, με ρεπό ή πρόσθετη
άδεια, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή του εργοδότη. Το εν λόγω
σενάριο προβλέπει οι ώρες που μπορεί
να πραγματοποιούνται ως υπερεργασία, να μπορούν να καλύπτονται και
με χρόνο, μέσω «συμψηφισμού» με
ρεπό, έξτρα άδεια ή μικρότερο ωράριο
σε άλλες εργάσιμες ημέρες.
Όπως επισημαίνουν φορείς της αγοράς,
σχετικές είναι οι προβλέψεις κοινοτικής
οδηγίας του 2003, η οποία αναφέρει
πως ο χρόνος εργασίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει, ανά 7ήµερο, τις 48 ώρες,
κατά μέσο όρο, συµπεριλαµβανοµένων
των υπερωριών. Η ίδια οδηγία αναφέρει
πως η ανώτατη εβδοµαδιαία διάρκεια

εργασίας μπορεί να υπολογίζεται με
περίοδο αναφοράς η οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους 4 μήνες.
Σήμερα, η δυνατότητα συμψηφισμού
του χρόνου εργασίας είναι επιτρεπτή
μόνο εντός της ίδιας εβδομάδας κι εφόσον αφορά μέχρι πέντε ώρες υπερεργασία. Οι εργοδότες ζητούν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα συμψηφισμού, ώστε
να προκύπτει μεγαλύτερη ευελιξία. Με
το σενάριο αυτό, ο μέσος όρος εργασίας
ανά εβδομάδα, σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα αναφοράς – για παράδειγμα μερικών εβδομάδων ή λίγων
μηνών – θα πρέπει να είναι 40 ώρες.
Υπενθυμίζεται πως με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση καθιερώθηκε
από το 1984, η εβδομαδιαία εργασία των
40 ωρών, για τους εργαζομένους που
απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και η υπέρβαση του
ανώτατου νόμιμου ωραρίου λογίζεται
ως υπερεργασία ή υπερωρία.
Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω σενάριο,

εντός του επίμαχου χρονικού διαστήματος αναφοράς των λίγων εβδομάδων
ή λίγων μηνών, ο χρόνος της εβδομαδιαίας εργασίας θα μπορεί ενδεχομένως
να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα
πάνω, εντός συγκεκριμένων ορίων (π.χ.
35-45), αρκεί ο μέσος όρος να προκύπτει 40. Οι επιπλέον των 40 ώρες εργασίας θα συνεχίσουν να λογίζονται ως
υπερεργασία, αλλά θα παρέχεται πιθανότατα η δυνατότητα «αποπληρωμής»
τους και σε χρόνο μέσω συμψηφισμού.
Στόχος είναι να διευθετείται ο χρόνος
εργασίας κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και εργοδότη, χωρίς να καταστρατηγούνται διατάξεις του εργατικού
δικαίου, όπως είναι η 11ωρη ημερήσια
ανάπαυση του εργαζόμενου, το διάλειμμα και το 8ωρο. Ο πρωθυπουργός στην
συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη
ανακοίνωσε ότι θα προηγηθεί εκτενής διαβούλευση των διατάξεων που
θα προωθηθούν προς θεσμοθέτηση,
ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την
πιθανότητα να θιγεί το 8ωρο, κάτι στο
οποίο επέμειναν στη συνέχεια και αρμόδιοι φορείς.
Οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν επίσης
λιγότερες κλίμακες στο κόστος της
υπερεργασίας – υπερωρίας και μείωση του όγκου της γραφειοκρατίας.
Σημειώνεται πως υπερεργασία λογίζεται η απασχόληση 5 ωρών επιπλέον
την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 5ήμερο
σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών
επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα
6ήμερης απασχόλησης.
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Στρατιωτική θητεία:
«Κλειδώνει»
η αύξησή της

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τις τελικές αποφάσεις σχετικά με την
αύξηση της στρατιωτικής θητείας στον
Στρατό Ξηράς από τους εννέα στους
12 μήνες, ώστε να εξισωθεί με αυτή του
Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής
Αεροπορίας, αναμένεται να λάβει η
κυβέρνηση τις επόμενες μέρες.
Τη σχετική εισήγηση για την αύξηση
της στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με
τον ΣΚΑΪ, φέρεται να έχει καταθέσει το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ για την ενίσχυση του στρατεύματος
έστω και για τρεις μήνες και στο πλαίσιο
αυτό εξετάζεται ο τρόπος που θα γίνει η
αλλαγή στη θητεία και για ποιες Εκπαιδευτικές Σειρές Στρατεύσιμων Οπλιτών
(ΕΣΣΟ) θα ισχύσει.
Οσοι κατατάχθηκαν στον στρατό στις
αρχές Σεπτεμβρίου, είναι πιθανό το
ενδεχόμενο να αυξηθεί η στρατιωτική
θητεία κατά 1,5 μήνα ώστε να γίνει
ομαλά η μετάβαση, ωστόσο οι τελικές
αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του
μήνα. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε και
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου στη
ΔΕΘ, εξετάζεται και υποχρεωτική στράτευση των νέων στα 18, όταν τελειώνουν
το Λύκειο, κατά τα πρότυπα του Ισραήλ
και της Κύπρου.
Το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μίλησε στον ΣΚΑΙ για την αύξηση
της στρατιωτικής θητείας. «Κάνουμε ό,τι
πρέπει για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων
καθώς η τουρκική προκλητικότητα έχει
ξεπεράσει κάθε όριο, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η αύξηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και
οι σκέψεις και συζητήσεις για αλλαγές
στη θητεία», ανέφερε ο Στελιος Πέτσας.
Επιπλέον εξήγησε ότι έχουν μειωθεί οι
νεότεροι στο στράτευμα και ένα ζήτημα
είναι η στράτευση στα 18 έτη, και ένα
άλλο η διάρκεια της θητείας, που πρέπει
να συζητηθεί «χωρίς ταμπού». Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι «όλα αυτά είναι συνάρτηση της τουρκικής προκλητικότητας».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε
ότι σε καμία περίπτωση «δεν είμαστε
στη φάση της απόφασης» αλλά κάποια
ταμπού θέματα πρέπει να τεθούν όταν
έχουμε να αντιμετωπίσουμε εξωτερικές
απειλές. Μετά τη συζήτηση θα παρθούν
οι αποφάσεις διευκρίνσε, «όχι ερήμην
της κοινωνίας, μαζί με την κοινωνία».
Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
στην καθιερωμένη ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών μίλησε για ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση
της Άμυνας, το οποίο προανήγγειλε και
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στη ΔΕΘ.
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Ύφεση και δανεισμός το εκτοξεύουν σε ύψος ρεκόρ

«ΣOK» χρέους
στο 200% του AEΠ

M

ε την έλευση της πανδημίας η επιβάρυνση στο ελληνικό δημόσιο χρέος συνιστούσε μια απειλή, αλλά τώρα, όσο η ύφεση βαθαίνει και η προοπτική ανάκαμψης
απομακρύνεται, φαίνεται ότι πλέον παίρνει «σάρκα και οστά».

Πράγματι, εξαιρετικά ζοφερή εικόνα για τις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας και για το δημοσιονομικά περιβάλλον σκιαγραφούν τα μακροοικονομικά μεγέθη που
αποδεικνύουν ότι το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος του
κορωνοϊού θα φέρει τον Προϋπολογισμό πίσω σε πολύ
μεγάλο πρωτογενές έλλειμμα, ενώ το δημόσιο χρέος θα
προσεγγίσει είτε και θα εκτιναχθεί υψηλότερα από το 200%
του AEΠ. Aποδεικνύεται δηλαδή, εξαιρετικά ευάλωτο σε
αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι η υγειονομική κρίση.
H Eλλάδα ήδη πνίγεται από ένα «βουνό» χρέους, που διογκώνεται από την νέα βαθιά ύφεση λόγω της πανδημίας. Oι
δυσκολίες είναι μάλιστα μπροστά, καθώς όλοι οι αναλυτές
συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
βελτιωθεί στους επόμενους μήνες η πορεία υλοποίησης
του Προϋπολογισμού. Aντίθετα, οι προβλέψεις τους είναι
ιδιαίτερα αρνητικές αφού εκτιμάται ότι θα υπάρξει νέο κύμα
της πανδημίας το φθινόπωρο, με αποτέλεσμα να καθίσταται
αναπόφευκτος ένας νέος δανεισμός από τον OΔΔHX και
το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να χρηματοδοτήσουν
τα πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και των
επιχειρήσεων που θα απαιτηθούν, καθώς διαφορετικά,
θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό τα
ταμειακά αποθέματα που έχουν σχηματιστεί από το 2018.
Kάτι που η κυβέρνηση επανειλημμένα έχει δηλώσει πως
θέλει να το αποφύγει ώστε να μη σταλεί αρνητικό μήνυμα
στις αγορές, αλλά και στους δυνητικούς επενδυτές, για την
επάρκεια των ελληνικών διαθεσίμων.
Tα στοιχεία δείχνουν, ότι έως το τέλος του έτους το δημόσιο

E-mail: iho@otenet.gr

χρέος οδεύει προς το 200% του AEΠ, κάτι που οφείλεται
στην εκτιμώμενη ύφεση, δημιουργώντας κατ αυτό τον
τρόπο ασφυκτικές συνθήκες στην πληττόμενη ελληνική
οικονομία. Ήδη στα ύψη διαμορφώνεται το χρέος της
Kεντρικής Διοίκησης, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία στα τέλη Iουλίου ανήλθε στο ποσό των 365,064
δισ. ευρώ, από 362 δισ. τον Iούνιο και από 356,02 δισ., που
ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο. Tο χρέος της Kεντρικής
Διοίκησης είναι κατά τι υψηλότερο από το χρέος της Γενικής Kυβέρνησης. Aυτό οφείλεται στο ενδοκυβερνητικό
χρέος, το οποίο περιλαμβάνει και τον βραχυπρόθεσμο
δανεισμό μέσω συμφωνιών επαναγοράς από φορείς της
Γενικής Kυβέρνησης. Eίναι ενδεικτικό πως μέσα στο 2020
η Eλλάδα έχει αναγκαστεί να βγει στις αγορές 4 φορές και
έχει ήδη αντλήσει 10 δισ. ευρώ, όταν ο αρχικός προγραμματισμός OΔΔHX και οικονομικού επιτελείου αφορούσε
δανεισμό φέτος έως 8 δισ. ευρώ. Mάλιστα έως το τέλος του
έτους αναμένεται πως θα υπάρξει και μια ακόμη έξοδος
στις αγορές και έτσι το σχετικό ποσό του νέου δανεισμού
πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ μέσα στο 2020.
Aυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης
διαμορφώνεται περίπου στα 344 δισ. ευρώ, ήτοι περίπου 21
δισ. λιγότερα, καθώς αφαιρούνται τα κρατικά ομόλογα που
κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, οι Oργανισμοί Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλοι δημόσιοι φορείς, ενώ το αποκαλούμενο ενδοκυβερνητικό χρέος ανέρχεται σε περίπου
14 δισ. ευρώ και οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των
νομικών προσώπων σε 7,2 δισ. ευρώ.

Ο ΑλέΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Το νέο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ο
πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας, μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρόκειται για ένα αστέρι, που βασίζεται σε
πέντε βασικές αξίες που - όπως υποστηρίζουν
οι δημιουργοί του - εμπνέουν και οδηγούν
την Αριστερά και τη Δημοκρατική Παράταξη: Δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη,
ελευθερία και ισότητα.
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία, εξελίσσεται με το
βλέμμα στο μέλλον. Μετά την επικύρωση
της νέας ονομασίας του κόμματος από την
Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης (ΚΕΑ)
και την πρόσφατη ανανέωση στις θέσειςκλειδιά στο οργανόγραμμα του, ο Αλέξης
Τσίπρας παρουσίασε το νέο λογότυπο του
κόμματος.
Όπως αναφέρει o ίδιος και στο βίντεο της
παρουσίασης που προβλήθηκε αποκλειστικά στους επίσημους λογαριασμούς του
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και του
Αλέξη Τσίπρα στα socialmedia:
«Η ιστορία των κοινωνιών μας είναι η ιστορία της εξέλιξης. Η ανθρώπινη γνώση, η
επιστήμη, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες. Όλα
εξελίσσονται. Η πρόοδος αυτή, πολλές φορές
φοβίζει. Φοβίζει τους λίγους που έχουν μάθει
να καρπώνονται τα οφέλη μιας κοινωνίας
οργανωμένης γύρω από τα συμφέροντα και
τις επιθυμίες τους. Όμως, η εξέλιξη είναι
η δύναμη των πολλών. Μια δύναμη ανίκητη, συλλογική, αναπόδραστη. Χωρίς αυτή,
δεν θα είχαμε σήμερα δημόσια νοσοκομεία
για όλους. Δεν θα είχαμε δημόσια σχολεία.
Δεν θα ήταν κατοχυρωμένη η ελευθερία της
σκέψης και της έκφρασης. Εμείς είμαστε
προϊόν αυτής της εξέλιξης. Ένα κόμμα που
μεγάλωσε και ωρίμασε αναλαμβάνοντας το
τιμόνι της χώρας σε ιστορικές στιγμές.

Νέες ταυτότητες: Η ελληνογαλλική κοινοπραξία που διεκδικεί με αξιώσεις το έργο
Με αξιώσεις λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η ελληνική εταιρεία INFORM
ηγείται ελληνογαλλικής κοινοπραξίας στον Διαγωνισμό Ταυτοτήτων που βρίσκεται
στην αρχική του φάση. Ο λόγος για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων
ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Ελλήνων Πολιτών – Κάρτα Πολίτη, ενός έργου που θα συμβάλει καταλυτικά στον
μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αλλά και για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη σε κάθε επίπεδο: Από την εξυπηρέτηση μέσω των φυσικών
καναλιών συνδιαλλαγής με τη δημόσια διοίκηση μέχρι ασφαλώς τις υπηρεσίες
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η ελληνογαλλική συμμαχία φέρει την «υπογραφή» της INFORM, η οποία είναι
επικεφαλής σε αυτήν την κοινοπραξία και δημιουργεί ένα ισχυρό σχήμα υψηλών
προδιαγραφών. Στην κοινοπραξία συμμετέχει το Εθνικό Γαλλικό Τυπογραφείο (IN
Groupe), που διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην εκτύπωση εγγράφων υψίστης
ασφαλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι παράγει διαβατήρια κρατών για περισσότερα
από 14 χρόνια και έχει συνάψει συνεργασίες με 28 διαφορετικές κυβερνήσεις.
Το ίδιο πλούσια στην εκτύπωση κυβερνητικών εγγράφων είναι η εμπειρία της
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ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Austriacard, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει συνάψει συνεργασίες με 12
χώρες, σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα. Ανήκει στον όμιλο εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας πληροφορικής, Austriacard Holdings, στον ίδιο δηλαδή όμιλο που
ανήκει και η INFORM, με έδρα την Αθήνα. Ασφαλώς το όνομα INFORM (LYK.
ATH) και το κύρος που το συνοδεύει είναι γνωστό στους περισσότερους, καθώς
συνδέεται άρρηκτα με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών εκτύπωσης στην
Ελλάδα (αρχικώς στην παραγωγή φακέλων και εκτυπωτικού υλικού) από το μακρινό 1897! 123 χρόνια μετά η εταιρεία πρωταγωνιστεί σε προϊόντα και υπηρεσίες
ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό
μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής
εξειδίκευσης. Η αποστολή της είναι να βρίσκεται στο προσκήνιο της ψηφιακής
τεχνολογίας και να παρέχει στους πελάτες της λύσεις αιχμής που επιταχύνουν τις
εξελίξεις και αλλάζουν την καθημερινότητα προς το καλύτερο, προσφέροντας
ταυτόχρονα σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλους τους εμπλεκομένους.
Απασχολεί 520 εργαζομένους σε τρεις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία
και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
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Για τους επώνυμους
«χτυπούν» τα σφυριά
Oι πλειστηριασμοί που έρχονται ως «καταιγίδα»
θα δημιουργήσουν ένα νέο τοπίο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι με τη συνέχεια που θα υπάρξει
καθώς τα «κόκκινα» δάνεια παίρνουν ξανά την
ανηφόρα και οι τράπεζες... ακονίζουν τα σφυριά
τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο υποδιοικητής της TτE
Γ. Mουρμούρης, εκτίμησε ότι η νέα φουρνιά
«κόκκινων» δανείων θα φτάσει τα 10 δισ., που θα
έλθουν να προστεθούν στα 60,9 δισ. NPLs που
ήδη υπάρχουν.
Tα ηλεκτρονικά σφυριά μετά τη λήξη της προσωρινής αναστολής «χτυπάνε κόκκινο» και οι μήνες
που ακολουθούν θα είναι «καυτοί». Για εταιρίες
που έχουν προβλήματα, για τα νοικοκυριά και
για πάλαι ποτέ κραταιούς επιχειρηματίες, οι
οποίοι πέρα από την απώλεια των επιχειρήσεών
τους, βλέπουν και την προσωπική τους περιουσία
να χάνεται. Στους ήδη προγραμματισμένους
πλειστηριασμούς περιλαμβάνονται ξενοδοχεία,
όπως το Grand Chalet στην Kηφισιά, πλοία όπως
το Aίολος Kεντέρης που πέρασε στην ANEN,
το Aριστοτέλης στη Xαλκιδική και πολλά άλλα,
καθώς ο κλάδος έχει πληγεί ιδιαίτερα και «πρωταγωνιστει» στα NPLs.
Aν μπει κανείς στην σελίδα των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών e-auction.gr θα «πονοκεφαλιάσει» από τα ήδη προγραμματισμένα σφυριά.
Mόνο για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
είχαν προγραματιστεί 628 πλειστηριασμοί και... ο
προγραμματισμός, στον οποίο θα προστεθούν κι
άλλα, φτάνει προς το παρόν μέχρι τον Φεβρουάριο. Aνάμεσά τους υπήρχαν και πλειστηριασμοί
που αφορούν γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής σκηνής.
H πτώχευση των Eκπαιδευτηρίων Zηρίδη στις
21 Oκτωβρίου «φέρνει» κι άλλες... παρενέργειες
στην πόρτα της οικογένειας, καθώς βγαίνει στο
σφυρί η οικία της Aικατερίνης Zηρίδη που είχε
διαδεχθεί τον πατέρα της Γεώργιο στο «τιμόνι»
του Eκπαιδευτηρίου. Πρόκειται για πολυτελή
κατοικία 333 τ.μ. στην Kηφισιά.
Mετά από περίοδο που φαινομενικά τουλάχιστον
υπήρχε μια «ανακωχή» στη μάχη χαρακωμάτων
με τις τράπεζες, η Γ. Mπουτάρης Oινοποιητική
του K. Mπουτάρη μπαίνει επίσης σε μεγάλες
περιπέτειες.
Tα οινοποιΐα στη Nάουσα (τιμή 525.000 ευρώ)
και στη Γουμένισσα του Kιλκίς (278.000) με
επισπεύδουσα την Intrum βγαίνουν στο σφυρί
μαζί με τους αμπελώνες στις 17 Φεβρουαρίου
του 2021.
Oι περιπέτειες για τον Λαϊνόπουλο που επιχειρεί
να επανακάμψει στην αγορά έχουν συνέχεια,
καθώς για τα χρέη της πάλαι ποτέ κραταιάς εταιρίας I.E. Λαϊνόπουλος (αντιπροσωπεία Mercedes)
βγαίνει σε πλειστηριασμό το οικόπεδο των 7,23
στρ. με τις εγκαταστάσεις στη N. Kηφισιά επί της
Eθνικής οδού Aθηνών - Λαμίας με τιμή εκκίνησης τα 4,2 εκ.
Tο χτύπημα για τον Έκτορα Mποτρίνι που πέτυχε
να «στήσει» το βραβευμένο με αστέρι Michelin,
το διάσημο πλέον εστιατόριο Etrusco στην Kάτω
Kορακιάνα της Kέρκυρας είναι μεγάλο. Tο «σφυρί» θα χτυπήσει στις 30 Σεπτεμβρίου τόσο για το
ίδιο το εστιατόριο, όσο και για μια διώροφη κατοικία στην ίδια περιοχή. H τιμή εκκίνησης είναι
390.000 ευρώ. Στη μέχρι τώρα «κατάταξη» από
πλευράς τιμής πρώτης προσφοράς, την κούρσα
οδηγεί το Eρασίνειο Nοσοκομείο (ογκολογική
θεραπευτική κλινική), μια ιδιωτική πρωτοβουλία
που φιλοδοξούσε να αποτελέσει μονάδα ολοκληρωμένης φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή των
Bαλκανίων με εξειδίκευση σε θέματα, πρόληψης,
διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης νεοπλασματικών ασθενειών.

Χρ. Σταϊκούρας:

Στόχος μας μία οικονομία
με αυτοπεποίθηση

«Σ

τόχος μας είναι η στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μια οικονομία παραγωγική, τεχνολογικά
προηγμένη, καινοτόμο, εξωστρεφή, έξυπνη και ανταγωνιστική. Μία οικονομία
με αυτοπεποίθηση» ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τις κυρώσεις των ΠΝΠ του Αυγούστου.
Ο υπουργός υπογράμμιβιωσιμότητας εταιρειών,
σε ότι «η κυβέρνηση έχει
όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα
σχεδιάσει και υλοποιεί ένα
ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
συνεκτικό, ρεαλιστικό,
η ΕΑΒ και η ΛΑΡΚΟ.
ολοκληρωμένο και δυΕιδικότερα για την ΕΑΒ,
ναμικό σχέδιο, το οποίο
ο υπουργός ανέφερε πως
εξελίσσεται ανάλογα με
το υπουργείο έχει προχωρήσει σε 11 πολιτικές
τις διαφορετικές ανάγκες
που δημιουργεί η κρίση,
πρωτοβουλίες, λύνοντας
σε κάθε φάση της». Μέχρι
σημαντικά προβλήματα
σήμερα, ανέφερε, έχουν
και αναπτύσσοντας δράληφθεί 61 μέτρα και εργασεις για τη στήριξή της, σε
λεία, με στόχο την ενδυτρία επίπεδα: της λειτουρνάμωση του συστήματος
γικής αναβάθμισης, της
δημόσιας υγείας, τη στήενδυνάμωσης του προσωριξη της απασχόλησης, την Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
πικού και της εδραίωσης
ενίσχυση της ρευστότητας
της νομιμότητας και της
των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συ- λογικής. Στόχος μας, είπε ο υπουργός, είναι «οι έξυπνες
νοχής, που θα υπερβούν συνολικά τα 24 δισ. ευρώ, δι- Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ψηφιακές Ένοπλες Δυνάμεις, που
ατηρώντας παράλληλα εφεδρείες, για ένα μέλλον που κοιτούν το μέλλον και όχι μόνο το παρελθόν».
παραμένει αβέβαιο και ρευστό».
Για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο Χρήστος Σταϊκούρας
Για τις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις του Ecofin και το ανέφερε πως «σύμφωνα με την ειδική διαχείριση, η
Eurogroup, ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως «ου- προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώσιαστικά η κοινή συνισταμένη της συνεδρίασης της ληση των υπολειπόμενων στοιχείων του ενεργητικού
προηγούμενης εβδομάδας είναι ότι θα εξακολουθήσει τους, του λεγόμενου "στρατιωτικού σκέλους", προγραμσε πανευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει δημοσιονομική ματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου». Μάλιστα, για να
ευελιξία, τουλάχιστον και για το 2021». Αυτό, είπε ο υπάρξει μεγιστοποίηση του δυνητικού επενδυτικού
υπουργός, «φαίνεται με βάση τα στοιχεία των διεθνών ενδιαφέροντος και διασφάλιση της λειτουργικής συνέοργανισμών, πως η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα φτάσει στο χειας της επιχείρησης, το υπουργείο Οικονομικών, σε
επίπεδο του 2019, προς το τέλος του 2022». Παράλληλα, συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την ΕΤΑΔ
επισήμανε πως «άλλο είναι η δημοσιονομική ευελιξία και την ειδική διαχείριση, προχωράμε τους επόμενους
και άλλο δημοσιονομικό ξεχαρβάλωμα» και εξήγησε μήνες -δυναμικά- στην επίλυση σειράς ζητημάτων, τόσο
πως αυτό «σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε σε νομοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο». Στόχος
αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό μας, είναι «πέρα από τη μεγιστοποίηση του επενδυεπίπεδο, με υπευθυνότητα».
τικού ενδιαφέροντος για τα στοιχεία του ενεργητικού
Ο υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στα οικονομικά των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την επωφελέστερη
μέτρα που υπάρχουν στις δύο ΠΝΠ, είπε πως «χρημα- εκποίησή τους προς όφελος του ελληνικού Δημοσίου,
τοδοτούνται μέσα από τη συνετή και νοικοκυρεμένη είναι και η χάραξη μιας οργανωμένης πολιτικής για το
διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας, ύψους, μέλλον των ναυπηγείων».
σήμερα, 38,7 δισ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα που έχουν Τέλος, για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ),
ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, μέσα από ο υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τη Βουλή «για
έξι επιτυχημένες εκδόσεις χρέους, συνολικού ύψους την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη
14 δισ. ευρώ και δύο εκταμιεύσεις υπο-δόσεων από τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεία της. Μία εξέλιξη
διακράτηση ομολόγων (ANFAs και SMPs), ύψους 1,5 που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς
δισ. ευρώ. Με αποκορύφωμα την πιο πρόσφατη έκδοση η εταιρεία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από
10ετούς ομολόγου, με το χαμηλότερο - ιστορικά - κόστος το 2014. Είχαν διενεργηθεί τρεις δημόσιοι πλειοδοτικοί
δανεισμού της χώρας. Ταμειακά διαθέσιμα που αναμέ- διαγωνισμοί, χωρίς αποτέλεσμα και είναι η πρώτη φορά,
νεται να τονωθούν περαιτέρω, με την αξιοποίηση των μετά από σχεδόν 7 χρόνια παλινωδιών και ατελέσφορων
υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εργα- διαδικασιών, που εμφανίστηκε, νομότυπα, υποψήφιος
λείων, όπως είναι το ΕΣΠΑ, που έχουμε ήδη εισπράξει πλειοδότης». Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως από
1 δισ. ευρώ ή το πρόγραμμα SURE, από το οποίο θα το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΒΟ εκτιμάται ότι το
εισπράξουμε 2,7 δισ. ευρώ. Ενισχύοντας, ουσιαστικά, ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει άνω των 25 εκατ. ευρώ
το "οπλοστάσιο" της ελληνικής οικονομίας».
από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η συνολική δε
Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε πως προωθήθηκε το πρό- οικονομική επένδυση εκτιμάται περί τα 29 εκατ. ευρώ».
γραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όπου Μια εταιρεία, όπως πρόσθεσε, που «μπορεί να αποτεαυτό ήταν εφικτό, όπως είναι το έργο στο Ελληνικό, η λέσει πλέον πόλο ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και
μαρίνα Αλίμου και η αξιοποίηση τριών περιφερειακών στήριγμα για την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία
λιμένων, ενώ δρομολογήθηκαν σχέδια ενίσχυσης της πολλών θέσεων εργασίας».
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

21°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18°C - 29°C

ΠΑΤΡΑ

22°C - 33°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21°C - 28C

ΛΑΡΙΣΑ

16°C - 30°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Θυρεοειδής-Ογκίδια:
Πότε πρέπει να
αφαιρείται ο αδένας

Θέμα επανεξέτασης του τρόπου διαχείρισης των μικρών
κακοήθων ογκιδίων στον θυρεοειδή εγείρει η δημοσίευση
των αποτελεσμάτων μιας νέας
μεγάλης έρευνας. Σύμφωνα
με αυτά, υπάρχει ένα μικρό
ποσοστό ασθενών στους οποίους θα πρέπει να ακολουθείται
διαφορετική προσέγγιση από
την καθιερωμένη, προκειμένου
να έχει εξίσου υψηλά ποσοστά
θεραπείας με τη συντριπτική
πλειονότητα των ασθενών με
καρκίνο του θυρεοειδούς.
Οι περισσότερες μορφές καρκίνου του θυρεοειδούς έχουν
εξαιρετική πρόγνωση και πολύ
υψηλά ποσοστά πλήρους ίασης.
Πάνω από το 85% των ασθενών
έχουν μια μορφή που ονομάζεται
θηλώδες καρκίνωμα, το οποίο
θεωρείται ως μια πολύ αργά εξελισσόμενη νόσος. Από αυτούς,
το 30% έχει όγκους 1 εκατοστού
ή μικρότερους, πάσχει δηλαδή
από θηλώδες μικροκαρκίνωμα.
Η ασυμπτωματική και νωθρή
φύση του έχει αποδειχθεί από
πολλές μελέτες, αλλά και από
την υψηλή συχνότητα εντοπισμού του σε αυτοψίες ατόμων
που έχασαν τη ζωή τους από
άλλη αιτία. Η ύπαρξη της νόσου,
δηλαδή, δεν γίνεται αντιληπτή,
αφού δεν προκαλεί συμπτώματα
και η εξέλιξή της είναι τόσο αργή
που συχνά δεν διαγιγνώσκεται,
παρά εντοπίζεται μετά τον θάνατο του ασθενή από κάποια
άλλη αιτία.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τραμπ: Τα πάω καλά
με «σκληρούς
και κακούς» ηγέτες
σαν τον Ερντογάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ παραδέχτηκε ότι συνεννοείται
καλύτερα με τους «σκληρούς και
κακούς» ξένους ηγέτες, φέρνοντας
ως παράδειγμα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια
συνέντευξη που παραχώρησε στον
δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ
στις αρχές του έτους.
Το ηχογραφημένο απόσπασμα της
συνομιλίας μεταδόθηκε σήμερα από
το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, παραμονή της έκδοσης του βιβλίου Rage,
το οποίο βασίζεται σε 18 συνεντεύξεις που έδωσε ο Ρεπουμπλικάνος
πρόεδρος στον γνωστό δημοσιογράφο. Στο απόσπασμα αυτό ο Τραμπ
αναφέρεται στους δεσμούς του με
τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φίμωσε τον
Τύπο και φυλάκισε δεκάδες χιλιάδες
αντιπάλους του μετά την απόπειρα
πραξικοπήματος του 2016.
«Τα πάω πολύ καλά με τον Ερντογάν, μολονότι υποτίθεται ότι δεν θα
έπρεπε επειδή όλοι λένε «Τι φρικτός
τύπος». Αλλά ξέρετε, για μένα λειτουργεί» είπε σε αυτή τη συνέντευξη
που έδωσε στις 22 Ιανουαρίου. Στη
συνέχεια, επέκτεινε το επιχείρημα
αυτό για να συμπεριλάβει όλους
τους ξένους ηγέτες: «Είναι αστείο,
μπορώ να σας πω ότι όσο πιο σκληροί και κακοί είναι, τόσο καλύτερα τα
πάμε. Κάποια μέρα θα μου εξηγήσετε (γιατί συμβαίνει) αυτό, εντάξει;
(είπε απευθυνόμενος στον Γούντγουορντ). Αλλά ίσως δεν είναι κακό. Οι
εύκολοι (ηγέτες) είναι αυτοί που δεν
μου αρέσουν τόσο ή δεν τα πάω
τόσο καλά μαζί τους», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ σφυρηλάτησε ιδιαίτερες
σχέσεις και με τους προέδρους της
Κίνας και τη Ρωσίας, καθώς και με
τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής
Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν,
που όλοι τους έχουν κατηγορηθεί
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, συναντήθηκε με
τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ
Γιονγκ-Ουν και έφτασε στο σημείο
να δηλώσει ότι οι δυο τους «ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον». Αντιθέτως,
διατηρεί χλιαρές σχέσεις με τους
ηγέτες των συμμαχικών χωρών, όμως
με την καγκελάριο της Γερμανίας
Άγγελα Μέρκελ.
Στις συζητήσεις του με τον Γούντγουορντ, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ
το οποίο οδήγησε σε παραίτηση τον
πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον το 1974, ο
Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις
που τον φέρνουν σε δύσκολη θέση.
Παραδέχτηκε για παράδειγμα ότι
απέκρυψε σκοπίμως τη σοβαρότητα
της πανδημίας του νέου κορονοϊού
«για να μην προκαλέσει πανικό».

Μέρκελ για Μόρια:

Χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη

Η Καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.

Τ

ην ίδια ώρα η Καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ τόνισε ότι η στήριξη
προς την Ελλάδα όσον αφορά το προσφυγικό και τη Μόρια πρέπει να οργανωθεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από σχετική ερώτηση στην κοινή συνέντευξη τύπου
με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Κομισιόν μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών ΕΕ-Κίνας.

«H στήριξη προς την Ελλάδα πρέπει να οργανωθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο αυτό είναι εφικτό. Η Γερμανία
ωστόσο νιώθει υπεύθυνη γι'αυτό θα σκεφτούμε περισσότερο
σχετικά με αυτό. Θα σκεφτούμε ειδικά ποιος έχει περισσότερη ανάγκη και ποιους από αυτούς τους ανθρώπους θα
πάρουμε στη Γερμανία» υπογράμμισε η 'Ανγκελα Μέρκελ.
«Η Γερμανία θα συμβάλει ουσιαστικά στο θέμα αυτό.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συζητά αυτή τη στιγμή τις
λεπτομέρειες. Ιδίως θα αφορά οικογένειες με παιδιά. Είναι
σαφές, ωστόσο, ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα
και όχι για πρόβλημα το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα ή
τη Γερμανία. Από αυτήν την άποψη, είναι απαραίτητη μια
κοινή μεταναστευτική/προσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε o κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD) επιμένει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα βρει μια λύση
εντός 48 ωρών. Ο αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε στο
Βερολίνο ότι «η εντύπωσή του είναι ότι πρόκειται για την
κοινή βούληση και των τριών κυβερνητικών κομμάτων. Η
Γερμανία πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι ένα
πρώτο βήμα. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
τόνισε ο Σολτς.
Πόσοι πρόσφυγες θα πρέπει να γίνουν δεκτοί, δεν διευκρίνισε. Η συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
(SPD) Σάσκια Έσκεν, πάντως, έκανε λόγο πρόσφατα για
έναν τετραψήφιο αριθμό.

Βρετανία: Αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,1%
για πρώτη φορά μετά την πανδημία
Αύξηση του ποσοστού ανεργία καταγράφηκε στη Μεγάλη Βρετανία για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα, όπως
έδειξαν τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,1% κατά τους 3 μήνες έως τον Ιούλιο από 3,9% την τρίμηνο
Απριλίου-Ιουνίου, όπως ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής, ποσοστό το οποίο ανέμεναν οι αναλυτές.
Ωστόσο, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων ήταν σχετικά μικρή, κατά 12.000, σε σύγκριση με μια μέση πρόβλεψη για μείωση 125.000 θέσεων εργασίας σε δημοσκόπηση του Reuters.
Στοιχεία από τη φορολογική υπηρεσία της Βρετανίας έδειξαν ότι ο αριθμός των μισθωτών στις εταιρείες μειώθηκε
κατά 695.000 το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου.
Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα χαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας καθώς οι επιδοτήσεις για τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας της κυβέρνησης λήγουν στα τέλη Οκτωβρίου.
«Αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για πολλούς, καθώς η πανδημία συνεχίζει να έχει βαθύ αντίκτυπο στις θέσεις
εργασίας και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ.
«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προστασία των θέσεων εργασίας και η παροχή βοήθειας στους ανθρώπους
είναι η πρώτη μου προτεραιότητα», συμπλήρωσε
Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε 434.000 τους 3 μήνες έως τον Αύγουστο, σχεδόν 30% υψηλότερα από ότι το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος.
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ΠΟΥ: Η πανδημία δεν θα
τελειώσει με το εμβόλιο
« Όλη την ώρα ακούω, 'το εμβόλιο θα σημάνει
το τέλος της επιδημίας'. Βεβαίως και όχι!»,
σημείωσε ο διευθυντής της ευρωπαϊκής πτέρυγας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ) Χανς Κλούγκε.
«Δεν γνωρίζουμε ούτε καν αν το εμβόλιο θα
είναι αποτελεσματικό για όλες τις μερίδες του
πληθυσμού. Ορισμένες ενδείξεις που λαμβάνουμε, είναι ότι θα είναι αποτελεσματικό για
κάποιους, αλλά όχι για κάποιους άλλους»,
σημείωσε ο Βέλγος γιατρός.
Συγκεκριμένα:
Ο ΠΟΥ αναμένει μια άνοδο του αριθμού των
θανάτων εξαιτίας της Covid-19 στην Ευρώπη
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, οι οποίοι
θα είναι «πιο δύσκολοι» μήνες όσον αφορά
την επιδημία του νέου κορωνοϊού, δήλωσε
σήμερα στο AFP, υπογραμμίζοντας πως η
Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει μια στοχευμένη αντιμετώπιση κι όχι γενικευμένες
καραντίνες.
«Αυτό θα γίνει πιο σκληρό. Τον Οκτώβριο,
τον Νοέμβριο, θα δούμε μια πιο αυξημένη
θνησιμότητα», σημείωσε ο Χανς Κλούγκε σε
συνέντευξη που παραχώρησε, την ώρα που ο
αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων
στη Γηραιά Ηπειρο σημειώνει άνοδο αλλά ο
αριθμός των ημερήσιων θανάτων παραμένει
προς το παρόν σχεδόν σταθερός.
Αυτή η άνοδος του αριθμού των θανάτων σε
ημερήσιο επίπεδο θα οφείλεται στην αύξηση
των κρουσμάτων λόγω της επανόδου της επιδημίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή κατά την οποία
οι χώρες δεν θέλουν να ακούνε κακές ειδήσεις
αυτού του είδους, και το καταλαβαίνω αυτό»,
σημείωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής
πτέρυγας του ΠΟΥ, ο οποίος θέλησε ωστόσο
να στείλει επίσης το θετικό μήνυμα ότι η
πανδημία «θα σταματήσει κάποια στιγμή».
Η ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΠΟΥ πραγματοποιεί σήμερα και αύριο Τρίτη σύνοδο των
περίπου 50 κρατών-μελών της, με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και μια συμφωνία για την
πενταετή στρατηγική της. Ο Κλούγκε προειδοποίησε αυτούς που θεωρούν ότι το τέλος
της πανδημίας θα συμπέσει με τη δημιουργία
ενός εμβολίου κατά της Covid-19, κάτι το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. « Όλη την ώρα
ακούω. 'το εμβόλιο θα σημάνει το τέλος της
επιδημίας'. Βεβαίως και όχι!», σημείωσε ο
Κλούγκε. «Δεν γνωρίζουμε ούτε καν αν το
εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό για όλες τις
μερίδες του πληθυσμού. Ορισμένες ενδείξεις
που λαμβάνουμε είναι ότι θα είναι αποτελεσματικό για κάποιους, αλλά όχι για κάποιους
άλλους», σημείωσε ο Βέλγος γιατρός. «Και
αν επομένως οφείλουμε να παραγγείλουμε
διαφορετικά εμβόλια, θα πρόκειται για έναν
επιμελητειακό εφιάλτη...», προειδοποίησε
ο Κλούγκε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η
Ευρώπη θα δείξει αλληλεγγύη.
«Το τέλος της πανδημίας θα έρθει τη στιγμή
που ως κοινότητα θα έχουμε μάθει να ζούμε
με αυτή την πανδημία. Και αυτό εξαρτάται
από μας. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα», σημείωσε. Ο Κλούγκε υπεραμύνθηκε παράλληλα του γεγονότος ότι οι αρχές
έψαχναν στα τυφλά τους τελευταίους μήνες,
καθώς πρόκειται για μια νέα ασθένεια, και
προειδοποίησε κατά μιας οποιασδήποτε
υπερβολικά πολιτικοποιημένης διαχείρισης
της υγειονομικής κρίσης, σε ένα πλαίσιο κατά
το οποίο ενσταλάζεται η αμφιβολία στους
κόλπους των πληθυσμών.
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Κίνα: Lockdown
σε ολόκληρη
πόλη
μετά
την εμφάνιση
3 κρουσμάτων
κορωνοϊού
Καθολικό lockdown στην
πόλη Ρουιλί που βρίσκεται
στα σύνορα με τη Βιρμανία, επιβλήθηκε μετά την
ανακάλυψη 3 κρουσμάτων
Covid-19, ενώ έχουν ξεκινήσει τα διαγνωστικά τεστ σε
όλους τους κατοίκους, όπως
ανακοίνωσαν σήμερα οι
αρχές της πόλης.
Η ασιατική χώρα έχει εδώ
και μήνες περιορίσει την
επιδημία στο έδαφός της.
Μόνο μερικά νέα κρούσματα καταγράφονται κάθε
μέρα και σχεδόν στο σύνολό
τους πρόκειται για Κινέζους
που επιστρέφουν από το
εξωτερικό και μπαίνουν σε
καραντίνα μόλις φθάσουν.
Με πληθυσμό 210.000 ανθρώπων, η Ρουιλί βρίσκεται
στη νοτιοδυτική επαρχία
Γιουνάν, στα σύνορα με τη
Βιρμανία. Πρόκειται για ένα
σημαντικό σημείο διέλευσης
μεταξύ των δύο χωρών.
Όλοι οι κάτοικοι οφείλουν
πλέον να παραμένουν στα
σπίτια τους και θα υποβληθούν σε διαγνωστικό
τεστ, ανακοίνωσε σήμερα
η δημαρχία. Διευκρίνισε
πως ουδείς επιτρέπεται να
εισέλθει στην πόλη ούτε να
εξέλθει απ’ αυτή.
Εξάλλου όλα τα εμπορικά
καταστήματα της πόλης
έχουν κλείσει, με εξαίρεση
τα σούπερ-μάρκετ, τα φαρμακεία και τα καταστήματα
τροφίμων.
Οι ασθενείς με Covid-19
έφθασαν από τη Βιρμανία,
η οποία υποσχέθηκε να επιδείξει αυστηρότητα στους
ανθρώπους που διασχίζουν
παράνομα τα σύνορα.
Στην Κίνα παρουσιάσθηκαν
τους τελευταίους μήνες
εντοπισμένες επιδημικές
εστίες, μία από τις οποίες
στο Πεκίνο. Όμως αντιμετωπίσθηκαν γρήγορα με
επιβολή περιορισμών, με την
ιχνηλάτηση των επαφών των
κρουσμάτων και με επιβολή
μέτρων καραντίνας.
Η ασιατική χώρα παραμένει
κλειστή για τους ξένους,
εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις.
Το κινεζικό υπουργείο Υγείας
έκανε σήμερα λόγο για 8
νέα κρούσματα Covid-19
στην Κίνα, όλα προερχόμενα
από το εξωτερικό.

Μετά την προφυλάκιση των Κουτσολιούτσων

H επόμενη μέρα
στην Folli Follie

M

ετά την προφυλάκιση του Δημήτρη και του Tζώρτζη Kουτσολιούτσου δημιουργούντα νέα δεδομένα και για την FF Group. Oι δικαστικές εξελίξεις δημιουργούν
ένα νέο περιβάλλον για την εταιρία, με την έννοια αφενός του ουσιαστικού «απογαλακτισμού» από την οικογένεια Kουτσολιούτσου, αφετέρου της αποτροπής των επιθετικών κινήσεων και των εμποδίων που έθετε αυτή στην προσπάθεια διάσωσης. Παράλληλα,
εκτιμάται ότι διευκολύνονται οι προσπάθειες της σημερινής διοίκησης για αναζήτηση και
δεσμεύσεις περιουσιακών τους στοιχείων.
Tο καίριο «στοίχημα» ωστόσο των τωρινών επικεφαλής
της εταιρίας εστιάζεται στην εξασφάλιση της απολύτως
απαραίτητης,- ιδιαίτερα μετά και το πλήγμα της πανδημίας-,
ενδιάμεσης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
συμφωνίας με τους ομολογιούχους. Tο όλο εγχείρημα, όπως
έχει διαφανεί εδώ και καιρό, προσκρούει διαρκώς σε νέες
δυσκολίες και οι προθεσμίες που είχαν τεθεί δεν μπορούν
να τηρηθούν. Παρόλα αυτά, η διοίκηση κινείται στη γραμμή
του «μονόδρομου» για τη συναίνεση των ομολογιούχων
επί του αναθεωρημένου σχεδίου εξυγίανσης με στόχο την
υπαγωγή της εταιρίας στις διατάξεις του Πτωχευτικού
Kώδικα. Στα ανοιχτά θέματα περιλαμβάνονται βέβαια οι
εγγυήσεις που πρέπει να δοθούν. Kαι εδώ δεν υπάρχουν
πολλές εναλλακτικές πέραν των μη δεσμευμένων ακινήτων
της FF Group θέματα που επρόκειτο να απασχολήσουν την
κρίσιμη χθεσινή Γ.Σ. της εταιρίας. Eκτιμάται πάντως ότι θα
υπάρξει ουσιαστική πρόοδος μέχρι τα μέσα Oκτωβρίου.
Xρειάστηκαν 28 μήνες από το Mάιο του 2018, που το fund
QCM έκανε τα «αποκαλυπτήρια» της «πραγματικής» FF
Group, μέχρι οι άμεσα υπεύθυνοι, δηλαδή η οικογένεια
των βασικών μετόχων και οι συνεργάτες της, να έρθουν
αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.
Για ένα πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά σκάνδαλο,
που κατασυκοφάντησε την εγχώρια επιχειρηματικότητα
και κεφαλαιαγορά, πλήττοντας καίρια την αξιοπιστία τους
στο διεθνές στερέωμα η εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί
μια καταφανή ήττα. Όσοι δεν διαθέτουν ελαστική μνήμη
θυμούνται ότι επί μήνες στα roadshows των εισηγμένων
το σχεδόν αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν το σκάνδαλο
της FF Group.
Έτσι, όταν χρειάζονται δυόμιση σχεδόν χρόνια προκειμένου
οι κατηγορούμενοι για βαρύτατα αδικήματα (απάτη σε
βάρος του επενδυτικού κοινού, ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
χειραγώγηση αγοράς, εγκληματική οργάνωση και πλαστογραφία) να απολογηθούν, ενώ θα χρειαστούν αρκετοί
ακόμη μήνες μέχρι η Δικαιοσύνη να κρίνει εάν και κατά
πόσο είναι ένοχοι ή όχι, δεν έχει χαθεί απλά το momentum
αλλά και η ουσιαστική δυνατότητα να μπει φραγμός σε
παρόμοιες καταστάσεις, έστω μικρότερου βεληνεκούς
Tο «χτύπημα» του QCM λειτούργησε ως καταλύτης ώστε
μέσα σε λίγες ημέρες να αρχίσει να καταρρέει με παταγώδη
τρόπο το μοναδικό για το εγχώριο επιχειρείν success story
της Folli Follie. Που ξεκίνησε από μια μικρή οικογενειακή
εταιρία και έφτασε να γιγαντωθεί σε έναν από τους ελάχιστους ελληνικών συμφερόντων πολυεθνικούς ομίλους,
με παρουσία σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, απολαμβάνοντας
υψηλές αποτιμήσεις, μεγάλα ομολογιακά δάνεια, αξιοζήλευτες αξιολογήσεις και βέβαια γενναία μερίσματα στους
βασικούς μετόχους. Mε όλα αυτά να εδράζονται σε μια
πλαστή εικόνα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια.
Γι' αυτό και το οικοδόμημα κατέρρευσε σαν «χάρτινος
πύργος», με τους ακριβοπληρωμένους συμβούλους (όπως

η Rothschild) που αναζητούσαν λύσεις για την «επόμενη
μέρα» να έρχονται και να αποχωρούν. Tην ίδια ώρα ο όμιλος «αποψιλωνόταν» από συμμέτοχές (Attica Stores) και
κυρίως από τα βαρύτιμα brands που είχε επί χρόνια στο
χαρτοφυλάκιό του. Tο πρώτο μεγάλο ερώτημα είναι πώς
αυτά που «είδε» το QCM του Gabriel Grego, δεν τα είχαν
διαπιστώσει επί χρόνια οι εποπτικές αρχές, αλλά και οι οίκοι
αξιολόγησης. H «απάντηση» φυσικά έγκειται στο γεγονός
ότι κανένας σχεδόν δεν είχε προχωρήσει σε ενδελεχή
έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και των πραγματικών
επιδόσεων της FF Group. Σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή
από το Mάιο του 2018 και μετά, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο
για την αποκάλυψη του μεγέθους του σκανδάλου έπαιξε η
EΛTE (Eπιτροπή Λογιστικής Tυποποίησης και Eλέγχων)
που με το πόρισμά της όχι μόνο «ξετίναξε» τις οικονομικές
καταστάσεις επιβάλλοντας τις αυστηρότερες ποινές στο
ορκωτό της Ecovis που υπέγραφε χωρίς ουσιαστικό έλεγχο
ό,τι του προσκόμιζε η διοίκηση, αλλά ήταν η πρώτη που
έριξε φως στο πελώριο πλαστό οικοδόμημα της ασιατικής
θυγατρικής FF Group Sourcing Limited, με τις εταιρίες
μαϊμού, τις εικονικές πωλήσεις και αγορές και όλα αυτά
που «εξόπλισαν» τη Δικαιοσύνη, οδηγώντας τη προς τη
σωστή κατεύθυνση. H πολύκροτη έκθεση της Alvarez &
Marshal για τις ασιατικές δραστηριότητες της FF Group,
με τη «μαύρη τρύπα» του 1 δισ. δολ. στο τζίρο και των 290
εκ. δολ στα ταμειακά διαθέσιμα, ήρθε να επιβεβαιώσει τις
τεράστιες διαστάσεις της υπόθεσης.
Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τη «γραμμή» που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας οι
πρωταγωνιστές. Kι αυτό γιατί μετά την παραίτηση του Δ.
Kουτσολιούτσου από τον προεδρικό θώκο της εταιρίας, ο
(τότε CEO) Tζώρτζης Kουτσολιούτσος διαχώριζε τη θέση
του, δηλώνοντας άγνοια για τα πάντα και επιρρίπτοντας
όλες τις ευθύνες στον πατέρα του.
Σε μερική αποδοχή των ευθυνών του, χωρίς όμως να αποκομίσει ο ίδιος περιουσιακό όφελος, προχώρησε κατά την
απολογία του ο ιδρυτής του ομίλου FF, Δημ. Kουτσολιούτσος. Aνέλαβε ο ίδιος την ευθύνη για την εικονικότητα των
οικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονταν επί σειρά ετών
στους ισολογισμούς της εταιρίας, επιχειρώντας έτσι να
αφήσει «εκτός κάδρου» τη σύζυγο και τον γιο του Tζώρτζη.
O τελευταίος ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία γνώση για
τις ενέργειες του πατέρα του και για τα όσα συνέβαιναν
στην «αμαρτωλή» θυγατρική της Folli Follie στην Aσία.
Yποστήριξε ότι ο ίδιος είχε την ευθύνη της ελληνικής
μητρικής και δεν γνώριζε τίποτα για τα παραποιημένα
στοιχεία του ασιατικού βραχίονα που είχαν ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια ψευδής εικόνα ευρωστίας για τον
Όμιλο. H δικαστική απόφαση ωστόσο ήταν να οδηγηθούν
και οι δυο στις φυλακές μετά την πολύωρη απολογία τους.
O πρώτος μεταφέρθηκε στον Kορυδαλλό και ο δεύτερος
στο Σωφρονιστικό Kατάστημα Tρικάλων.
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PwC: Πάνω από το 50%
των ιδιωτικών επιχειρήσεων
σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή
& Αφρική αναμένουν
μείωση εσόδων
Τον κρίσιμο ρόλο της υψηλής ευελιξίας για την επίτευξη
καλύτερων επιδόσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των σημαντικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19
αποτυπώνει η ετήσια έρευνα «EMEA Private Business
Survey» της PwC.
Σύμφωνα με την έρευνα η οποία καλύπτει 53 χώρες,
κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να ξεχωρίζουν
και να αποδίδουν καλύτερα υπό πίεση. Παράλληλα,
αναδεικνύει ως πρωταθλητές στην ευελιξία τις εταιρείες
που εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών μεταξύ
των οποίων η πελατοκεντρική προσέγγιση, η εστίαση
στον άνθρωπο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η
ανάπτυξη ευελιξίας. Οι εταιρείες αυτές ακολουθούν μια
στρατηγική προσέγγιση ως προς την ανθεκτικότητα
και την λήψη δύσκολων αποφάσεων σχετικά με το
ανθρώπινο δυναμικό και τη μείωση του κόστους τους.
Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να επενδύουν σε βασικούς
τομείς για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους
όπως η εκπαίδευση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
οι νέες τεχνολογίες.
Με την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τον
κίνδυνο μετάδοσης του ιού, πολλές εταιρείες (περισσότερες από το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων) παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως στους
εργαζομένους τους. Αυτό ισχύει εξίσου ανεξαρτήτως
του βαθμού ευελιξίας των εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι
εταιρείες πρωταθλητές στην ευελιξία, προετοιμάζουν
το ανθρώπινο δυναμικό τους για το μέλλον – 57% των
εταιρειών αυτών αναφέρουν ότι υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων
των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με μόλις 40%
των υπολοίπων.
O Peter Englisch, Global Leader, Family Business
and EMEA Entrepreneurial and Private Business
Leader, της PwC Γερμανίας σχολιάζει: «Η εργασία από
το σπίτι αναδεικνύεται ως μία από τις θετικές τάσεις
των τελευταίων μηνών. Για να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση, είναι σημαντικό να κάνουμε την εξ αποστάσεως
εργασία πιο ανθρώπινη ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν
άνετα στο νέο τους περιβάλλον. Η εκπαίδευση και η
αναβάθμιση των δεξιοτήτων μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο. Βλέπουμε τις εταιρείες να υλοποιούν
ενέργειες για γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων που
εντοπίσαμε στην περυσινή έρευνα».
Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προτεραιοποιούν τη διατήρηση του προσωπικού τους, σε αντίθεση
με τις περικοπές – 64% των συμμετεχόντων ιδιωτικών
επιχειρήσεων αξιοποιούν τις άδειες ή τις υπερωρίες ως
τρόπο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας έναντι
του 34% που αναφέρουν ότι μειώνουν το προσωπικό
τους μέσω απολύσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που
θα διατηρήσουν τους εργαζομένους τους θα εξέλθουν
πιο ισχυρές από την πανδημία.
Κατά το 2020, αναδεικνύεται η σημασία της διατήρησης
της ρευστότητας. Οι πρωταθλήτριες εταιρείες στην ευελιξία σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάληψη
δράσεων για την βελτίωση της ταμειακής τους θέσης. Τα
δύο τρίτα (66%) των πιο ευέλικτων εταιρειών, αναφέρουν
ότι ενισχύουν τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής τους
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρόσφατης κρίσης,
σε σύγκριση με μόλις 45% των λιγότερο ευέλικτων.
Με τον κύκλο εργασιών τους υπό πίεση, οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις αναζητούν επιπλέον τρόπους να ενισχύσουν
τα κέρδη τους. Ανεξαρτήτως τους βαθμού ευελιξίας
οι εταιρίες αναφέρουν ότι ακολουθούν μέτρα εξοικονόμησης κόστους, όπως ενδεικτικά είναι η περικοπή
του προϋπολογισμού για το marketing ή η ακύρωση
μειωμένης σημαντικότητας υπηρεσιών. Είναι όμως
σημαντικό οι περικοπές να γίνουν με τρόπο που δεν
ζημιώνει την επιχείρηση, και οι πόροι που εξοικονομούνται να διοχετευθούν σε τομείς που είναι κρίσιμοι
για την ανάπτυξη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέσεις εργασίας
στην ΕΦΑ Κέρκυρας
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την εκτέλεση των αρχαιολογικών
εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση και να
την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Παλαιό Φρούριο, 49131 Κέρκυρα,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, υπόψιν
κ.Βλάσση Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26610 48310, 48120),
εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών που αρχίζει
από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)
και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.
culture.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
από 16.09.2020 έως 22.09.2020.
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων. Επισημαίνεται
ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7
του Ν.2738/1999). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία
μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης
προσωπικού.
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.

ΚΟΚ: Μετά τα 16 τα παιδιά
σε μηχανάκι, σε ειδικό κάθισμα
έως 12 ετών στο αυτοκίνητο

Σ

ύμφωνα με τον ΚΟΚ τα παιδιά επιτρέπεται να ανεβαίνουν σε μοτοσικλέτες μετά την
ηλικία των 16 ετών είτε ως οδηγοί είτε ως επιβάτες. Επίσης, τα παιδιά πρέπει να κάθονται
σε ειδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο, έως την ηλικία των 12 ετών.

Αυτά είναι μερικά χρήσιμα σημεία του ΚΟΚ
που οφείλουν να γνωρίζουν οι γονείς-οδηγοί
κατά τη διάρκεια των
καθημερινών τους
μετακινήσεων, ειδικά
τώρα που έχουν αυξηθεί οι δραστηριότητες
των παιδιών τους, έχοντας πάντα ως γνώμονα
την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών τους.
Ωστόσο, οι γονείς
μπορεί να γίνουν οι
καλύτεροι δάσκαλοι
κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά τους.
Αυτό αναφέρει εδώ και
χρόνια το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς», που επισημαίνει ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των
8 ετών, όταν διασχίζουν το δρόμο θα πρέπει να συνοδεύονται
πάντα από κάποιον ενήλικο.
Τονίζει και συμβουλεύει γονείς και μαθητές να φορούν ανοικτόχρωμα ρούχα και αθλητικά παπούτσια με αντανακλαστικά
στοιχεία για να γίνονται ευκολότερα αντιληπτά κατά τις
μετακινήσεις τους, ενώ καλό είναι να σχεδιάζεται από το
σπίτι η πιο ασφαλής διαδρομή με την λιγότερη κίνηση και
επικινδυνότητα.
Τα παιδιά δεν πρέπει να διασχίζουν το δρόμο ανάμεσα από
παρκαρισμένα αυτοκίνητα για τον απλούστερο λόγο ότι οι
οδηγοί δεν μπορούν να τα διακρίνουν, ενώ η επιβίβαση και
η αποβίβαση του παιδιού από το όχημα θα πρέπει να γίνεται
πάντα από την πλευρά του πεζοδρομίου.
Αξίζει να επισημανθεί ότι έρευνες των αυτοκινητοβιομηχανιών
κάνουν λόγο ότι για να κάνει κάποιος επιβάτης χρήση της
ζώνης ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάνω από 1,5μ.
Επίσης η ψυχραιμία και η ευγένεια στο δρόμο αποτρέπει
ατυχήματα, ενώ έχει ισχυρή επίδραση στην μετέπειτα οδηγική
συμπεριφορά των παιδιών.

Οι μετακινήσεις με τα
σχολικά λεωφορεία
πρέπει να γίνονται
κάτω από αυστηρές
προϋποθέσεις, ενώ ο
οδηγός οφείλει να έχει
σε άριστη κατάσταση
το σχολικό λεωφορείο
με την συνοδό να είναι
πάντα σε ετοιμότητα
να προσφέρει βοήθεια
όταν χρειαστεί.
Πάντα στο μυαλό των
γονέων και των οδηγών
που κινούνται κοντά
σε σχολικές μονάδες
πρέπει να είναι ότι στα
παιδιά μέχρι 16 ετών
δεν έχουν αναπτύξει
πλήρως την όρασή τους, ενώ έχουν αδύναμη περιφερειακή
όραση και αργή εστίαση των ματιών, ιδίως μέχρι τα οκτώ
τους χρόνια.
Επίσης, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως η ακοή και δυσκολεύονται να εντοπίσουν την κατεύθυνση των ήχων. Θα πρέπει
όλοι οι οδηγοί να έχουν υπ'όψιν τους ότι τα παιδιά λόγω του
χαμηλού τους ύψους δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά όταν
κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα ή όταν υπάρχουν φυσικά
ψηλά εμπόδια.
Αξίζει να επισημανθεί ότι πάντα, αναφέρουν οι ειδικοί, τα
παιδιά αντιγράφουν τους φίλους τους και έτσι πολλές φορές
συμπεριφέρονται με μη ασφαλή τρόπο, όπως για παράδειγμα
το σπρώξιμο.
Τέλος, οι γονείς θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά τους να
περνούν από τις διαβάσεις ή από τα φανάρια, να βρίσκουν
την πιο ασφαλή διαδρομή από το σπίτι μέχρι και το σχολείο
ή τις αθλητικές τους δραστηριότητες, όταν τα συνοδεύουν
να τα κρατούν από το χέρι, να τα αφήνουν πάντα έξω από
την πόρτα του σχολείου τους ή του γυμναστηρίου τους, ενώ
στο σχόλασμα καλό είναι να μην βρίσκονται στο απέναντι
πεζοδρόμιο.

Ζαχαράκη:
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών τις επόμενες 10 μέρες
«Ικανοποιημένη» από την πρώτη ημέρα στα σχολεία δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνοντας
ότι στην Ελλάδα μιλάμε για 14.480 σχολεία και περίπου 1,4 εκατ. μαθητές.
Όσον αφορά τη χρήση μάσκας από τους μαθητές η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι «τα παιδιά προσπαθούν, ήταν όλα προσηλωμένα στις δασκάλες. Φαίνεται ότι τα παιδιά πειθαρχούν. Χθες έδειξαν αξιοθαύμαστη συνέπεια. Κανείς δεν θα
επιθυμούσε πρώτη επαφή των παιδιών στα σχολεία με τη μάσκα. αλλά είναι μια εικόνα που καθιστά ασφαλή τα παιδιά
τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες».
«Το μόνο που μας προβλημάτισε η επίθεση γονέα στην Κρήτη. Θα στηρίξουμε, θα είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί έρχονται για να εφαρμόσουν αυτά που λέμε εμείς. Δεν είχαμε αντιδράσεις που ήταν πηγή προβληματισμού. Μεμονωμένα περιστατικά θα αντιμετωπιστούν άμεσα», διεμήνυσε η υφυπουργός Παιδείας.
Ερωτηθείσα για το λάθος με τις μάσκες η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι «είχαν δοθεί οι διαστάσεις από την επιτροπή.
Προφανώς πρέπει να πούμε οτι στην αστοχία που υπήρξε θα υπάρξει διόρθωση. Εδώ είμαστε για να διορθώνουμε τις
ανορθογραφίες».
Η κυρία Ζαχαράκη παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές» αλλά τόνισε ότι «άμεσα συγκεντρώνονται τα
κενά για να τα ελέγξουμε. Σήμερα παίρνουμε τα κενά για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση πρόληψης αναπληρωτών τις επόμενες 10 ημέρες».
Διαβεβαίωσε, δε, ότι «μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί τα κενά με αναπληρωτές».
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Έτοιμη να υποδεχθεί
1.500 πρόσφυγες από τα
ελληνικά νησιά η Μέρκελ
Η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ
και ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ
έχουν συμφωνήσει να υποδεχθούν περίπου
1.500 πρόσφυγες από τα ελληνικά νησιά μετά
την φωτιά στον προσφυγικό καταυλισμό
της Μόριας στη Λέσβο που άφησε χιλιάδες
άστεγους,
Πηγές από τη γερμανική κυβέρνηση, είπαν
στο Reuters πως η Γερμανία θα φιλοξενήσει
πρόσφυγες των οποίων τα αιτήματα ασύλου
έχουν ήδη γίνει δεκτά προσθέτοντας πως δεν
θα πάρει πρόσφυγες μόνο από τη Λέσβο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζεεχόφερ
έκανε τη σχετική πρόταση και η Μέρκελ
συμφώνησε.
Κορυφαίοι πολιτικοί από τα κόμματα που
μετέχουν στον γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό είχαν συμφωνήσει να προσπαθήσουν να καταλήξουν μέχρι αύριο, Τετάρτη,
σε μια συμφωνία για το πόσους πρόσφυγες
θα μπορούσαν να δεχθούν επιπλέον των 100150 ασυνόδευτων ανηλίκων που είχαν ήδη
υποσχεθεί να φιλοξενήσουν.

Ακριβέ μου καφέ...
με γάλα
Ακριβότερα πληρώνουμε στη χώρα μας τον
στιγμιαίο καφέ και το γάλα σε σύγκριση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η ακριβότερη τιμή που έχει ο καφές αλλά
και το γάλα προκύπτει από έρευνα η οποία
διεξήχθη από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).
Αναλυτικά, τα 200 γραμμάρια στιγμιαίου
καφέ κοστίζουν στην Ελλάδα 7,41 ευρώ, την
στιγμή που στη Βρετανία το κόστος για την
ίδια ποσότητα είναι 4,97 ευρώ, στην Ισπανία
5,50 ευρώ, και στην Πορτογαλία 6,57 ευρώ.
Ακριβότερο όμως είναι στην Ελλάδα και το
γάλα. Συγκεκριμένα, το ένα λίτρο παστεριωμένο γάλα κοστίζει στον Έλληνα καταναλωτή
1,22 ευρώ. Η τιμή του στη Βρετανία είναι 1,21
ευρώ, στην Ισπανία 1,06 ευρώ και τέλος, στην
Πορτογαλία 0,98 ευρώ.
Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι η έρευνα
του ΙΕΛΚΑ κατέδειξε ότι οι τιμές του τυπικού
καλαθιού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε
σχέση με την Αγγλία, την Ισπανία και την
Πορτογαλία, ενώ η σύγκριση τιμών έγινε
με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος
διαφέρει σε κάθε χώρα.
Για την ανάλυση συγκρίθηκαν οι τιμές σε
20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγορών. Αυτές οι
υποκατηγορίες προϊόντων εξετάστηκαν από
ένα σημαντικό δείγμα πάνω από 2.000 τιμών
προϊόντων και 20 διαφορετικές αλυσίδες
σουπερμάρκετ στις τέσσερις χώρες συνολικά για να υπολογισθούν οι μέσες τιμές, με
δειγματοληψίες από έγκυρα sites σύγκρισης
τιμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και
από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών
δείχνει ότι και οι τρεις χώρες που προαναφέρθηκαν έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο
καλάθι από την Ελλάδα, 12% η Ισπανία, 17%
η Αγγλία, 9% η Πορτογαλία. Η εικόνα των
αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν
αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά
χώρα για να γίνουν αντιληπτές τις πραγματικές τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 1319/2020 Έκθεση
της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της
Ομόρρυθμης εταιρείας «Δημ. Γεωργιάδης και Σια Ο.Ε.» και των εταίρων της
Δημήτριου Γεωργιάδη του Γεωργίου και
Ηλία Ξενοδοχίδη του Βασιλείου και την
υπ' αριθ. 1295/2020 Διάταξη επίσης της
κας Εισηγήτριας ως άνω, δόθηκε η άδεια
για εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό, τεσσάρων (4) ακινήτων:
1) για το διαμέρισμα Δ-1 του τετάρτου
πάνω από το ισόγειο ορόφου, 98 τ.μ.,
της πολυκατοικίας που βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Ύδρας 9 και Αθανασίου Διάκου 75, Ο.Τ. 160, στην περιοχή
«Δάσος», του Δήμου Χαϊδαρίου, της Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Στο διαμέρισμα ανήκει η αποθήκη Υ-5,
8,55 τ.μ., που βρίσκεται στο υπόγειο καθώς και η Ι-5 θέση στάθμευσης, 10,12
τ.μ. ευρισκόμενη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Το οικοδομικό τετράγωνο στο
οποίο εντάσσεται το υπό κρίση ακίνητο
περικλείεται από τις οδούς Ύδρας, Αθανασίου Διάκου και Αρεοπόλεως (το υπ'
αρ. 160 Ο.Τ. έχει τριγωνικό σχήμα).Το
οικόπεδο που βρίσκεται η πολυκατοικία
αυτή έχει επιφάνεια 954,80 τ.μ.
Το παραπάνω διαμέρισμα αυτό αποτελείται από το με στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα με ύψος ορόφου 3,15 μ., 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι,
λουτρό και W.C., 308,70 κ.μ., αναλογία
κοινοχρήστων 36,40 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 63,26/000 στο όλο οικόπεδο,
συνορεύον βόρεια, με κλιμακοστάσιο
και ασανσέρ, νότια με ιδιοκτησία Συνοδινού, ανατολικά με πρασιά και οδό
Ύδρας και δυτικά με ακάλυπτο χώρο.
Πραγματική δουλεία χρήσης υπάρχει
στο Ι-5 χώρο στάθμευσης στη πυλωτή
συνορεύον με Ι-4, ακάλυπτο, πυλωτή
και κλίμακα καθόδου.
2) για την κατοικία υπ' αριθμόν τέσσερα
(4), η οποία βρίσκεται σε συγκρότημα
επτά (7) συνολικά κατοικιών, αποτελούμενο από τέσσερις (4) πτέρυγες, ενώ
η εν λόγω κατοικία ανήκει στην τρίτη
πτέρυγα. Η κατοικία βρίσκεται στη θέση
«Συκιά» στα Καλύβια Λιβαδιού Αραχώβης, του Δήμου Διστόμου - Αραχώβης
- Αντίκυρας, της Δ.Ε. Αραχώβης, της
Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Η εν λόγω κατοικία απότελείται από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες Υ4, η
οποία είναι το υπόγειο και περιλαμβάνει
ένα δωμάτιο, ένα βοηθητικό χώρο-αποθήκη και την δεξαμενή και το 14 διαμέρισμα ισογείου, το οποίο αποτελείται
από καθιστικό με κουζίνα και WC και
έχει για αποκλειστική χρήση το δώμα
που βρίσκεται πάνω από αυτό καθώς
και περιβάλλοντα χώρο γύρω από αυτό.
Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που αποτελούν
την κατοικία 4 είναι ο υπόγειος χώρος
με στοιχεία Υ4, ο οποίος περιλαμβάνει
ένα δωμάτιο, ένα βοηθητικό χώρο-αποθήκη και τη δεξαμενή και έχει συνολική
επιφάνεια 39,05 τ.μ. και το διαμέρισμα
ισογείου με στοιχεία Ι-4, το οποίο αποτελείται από καθιστικό με κουζίνα και
WC, έχει επιφάνεια 29,25 τ.μ. Η κατοικία 4 έχει στην αποκλειστική της χρήση
το δώμα που βρίσκεται πάνω από την
αυτήν και περιβάλλοντα - ιδιόχρηστο
χώρο συνολικής επιφάνειας 237,52 τ.μ.
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 292,80 τ.μ.
στο αγροτεμάχιο.
3) Για το διαμέρισμα με αρ. Α6 και την
κατοικία υπ' αριθμόν τρία (3), που βρίσκονται σε συγκρότημα επτά (7) συνολικά κατοικιών, αποτελούμενο από
τέσσερις (4) πτέρυγες, ενώ το εν λόγω
πρώτο διαμέρισμα βρίσκεται στην δεύτερη πτέρυγα και η εν λόγω κατοικία
ανήκει στην τρίτη πτέρυγα. Το διαμέρισμα βρίσκεται στη θέση «Ρίζα» και η
κατοικία βρίσκεται στη θέση «Συκιά» στα
Καλύβια Λιβαδιού Αραχώβης, του Δήμου
Διστόμου- Αραχώβης- Αντίκυρας, της
Δ.Ε. Αραχώβης, της Π.Ε. Βοιωτίας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Τα εν λόγω συνολικά δύο ακίνητα αποτελούνται
από τις εξής δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες:

Α) Μία ανεξάρτητη οριζόντια (Ι6-Α6) η
οποία ανήκει σε ενότητα κατοικιών αποτελούμενη από τρεις πτέρυγες και κάθε
πτέρυγα έχει δύο κατοικίες και η κάθε κατοικία αποτελείται από ισόγειο και όροφο
και στέγη, ανεγερμένες σύμφωνα με την
υπ' αρ. 482/2005 άδεια οικοδομής στη
θέση ΡΙΖΑ στο ΛΙΒΑΔΙ Παρνασσού και
κατά το τίτλο κτήσης στη θέση ΧΕΖΑΣ
έκτασης 6094,99 τ.μ. όπως εμφαίνεται
στο από Μαίου 2003 τοπογραφικό της
αρχιτέκτονος Μαρίας Δαλαμάγκα-Ζάμπα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο με
αρ. 4528/2005 συμβόλαιο της Συμβ.
Αράχωβας Μαρίας Ταμβάκη. Το αγροτεμάχιο αυτό συνορεύει βορειοανατολικά
τεθλασμένα σε 68,75 μ., ήτοι αναλυτικά
15,65 μ., 17,35 μ., 22,20 μ., και 13,55 μ.,
με ιδιοκτησία Π. Μπακλαγή, τεθλασμένα
σε 28,70 μ., αναλυτικά σε 10,90 μ., και
17,60 μ. με πρώην ιδιοκτησία Σ. Ανδρέου, τεθλασμένα σε 61,50 μ. αναλυτικά σε
12,25 μ., 15,95 μ., 19,45 μ. και 13,85 μ.,
με ιδιοκτησία Γ. Ανδρέου, νοτιοανατολικά
με ιδιοκτησία Π. Μπακλατζή, νοτιοδυτικά
τεθλασμένα σε 163,55 μ., αναλυτικά 8
μ., 13,50 μ., 20,25 μ., 35,55 μ., 18,75
μ., 25,80 μ., 24,15 μ. και 17,55 μ., με
αγροτικό δρόμο, βορειοδυτικά σε 29,30
μ., με ιδιοκτησία αγνώστου και σε 6,50
μ., με πρώην ιδιοκτησία Σ. Ανδρέου.
Δηλαδή ο Α6 όροφος που βρίσκεται στα
επιχρίσματα, έχει δική του είσοδο δια
του ανατολικού ακάλυπτου χώρου και
περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα με κουζίνα, καθιστικό και WC, και ημιυπαίθριο
χώρο επιφάνειας 37,60 τ.μ., ποσοστό
συνιδιοκτησίας 85/1000 αναλογία επί του
οικοπέδου 518,07 και επίσης βεράντα με
επιφάνεια 11,55 τ.μ. και επίσης σοφίτα
εντός στέγης επιφάνειας 23 τ.μ. κατά την
από 22-1-2019 έκθεση του μηχανικού Θ.
Πανουργιά. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει
και χώρος αποκλειστικής χρήσεως, επιφάνειας 164,30 τ.μ. Η κατοικία αυτή έχει
αυθαίρετες κατασκευές (9 + 5,69 τ.μ.).
Β) Η κατοικία 3 και ο ακάλυπτος χώρος
της είναι α. Το υπόγειο (Υ3), το οποίο
περιλαμβάνει ένα δωμάτιο, ένα βοηθητικό χώρο-αποθήκη και την δεξαμενή και
β. το Ι3 διαμέρισμα ισογείου, το οποίο
αποτελείται από καθιστικό με κουζίνα
και WC και έχει για αποκλειστική χρήση
το δώμα που βρίσκεται πάνω από αυτό
καθώς και περιβάλλοντα χώρο γύρω
από αυτό. Έχει επιφάνεια 41,89 τ.μ.
ποσοστό συνιδιοκτησίας 72/000, ήτοι
292,80 τ.μ. εξ αδιαιρέτου. Το ισόγειο
δηλαδή περιλαμβάνει το Ι3 διαμέρισμα
έχει επιφάνεια 35,25 τ.μ. Η στέγη αποτελεί χώρο της αποκλειστικής χρήσης
της κατοικίας αυτής. Στην αποκλειστική
χρήση επίσης των ιδιοκτητών της 3 κατοικίας είναι ο ιδιόχρηστος ΧΑΧ3, που
έχει επιφάνεια 257,95 τ.μ.
4) Για ένα γήπεδο εκτός σχεδίου (αγροτεμάχιο ή αγρός), ευρισκόμενο στη θέση «Νταρδέζα» της τοπικής Κοινότη-

τας Καλλιθέας, της Δ.Ε. Τανάγρας, του
Δήμου Τανάγρας, του Νομού Βοιωτίας,
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
έχει έκταση 35.501,15 τ.μ. Το ακίνητο
βρίσκεται στη θέση «Νταρδέζα» της τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Δ.Ε.
Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, του
Νομού Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται για το πρώτο ακίνητο σε
ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) ευρώ,
για το δεύτερο ακίνητο στο ίδιο τίμημα,
για το τρίτο πενήντα τέσσερις χιλιάδες
(54.000) ευρώ για τq Α6 και εκατόν επτά
χιλιάδες (107.000) ευρώ για την κατοικία
3 και για το τέταρτο πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ. Ανήκει κατά κυριότητα
στην πτωχή εταιρεία.
Το παραπάνω για όλα τα ακίνητα ή για
ένα από αυτά τίμημα θα είναι άμεσα
καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές
επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3
του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την
διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον
του κου/κας Εισηγητή και το υπόλοιπο
ποσό της σύμβασης μεταβίβασης θα
καταβληθεί ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών
από την κατακύρωση.
Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα
11.00 μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών
από την τοιχοκόλληση της Διακήρυξης
του συνδίκου στο γραφείο του Εισηγητή
και πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση
στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων
του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα της ίδια
ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από
τον κο Εισηγητή.
Αθήνα, 9-9-2020
Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμό 6.074/14-09-2020
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θράκης με έδρα
το Πρωτοδικείο Ξάνθης Ελένης Γεωργιάδου, επεδόθη στην Αντιεισαγγελέα
Πρωτοδικών Ξάνθης κ. Δήμητρας Α.
Χατζάκη, για λογαριασμό του Αλεξάντερ
Κολέσνικοβ ή Κωλέσνικοβ του Αλεξάντερ, πρώην κατοίκου Πόρτο Λάγους
Π.Ε. Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό
24/2020 (Αριθμός έκθεσης κατάθεσης
αγωγής: Μ.Ειδ.90/2018) ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
(Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), επισπεύσει της Ανίτας Κελλίδου,
το γένος Ιωάννη και Λιούμποφ Σαββίδη, κατοίκου Νέας Κεσσάνης της Π.Ε.
Ξάνθης, κατόχου του με αριθμό Α.Δ.Τ. Ρ
ΑΔΑ: 61ΠΖΟΡΡ2-6Χ8

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 2820 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης
Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στην γεωγραφική περιοχή
της Αττικής, προϋπολογισμού 936.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.160.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικό κατά το χρονικό διάστημα από 06.10.2020 έως 10.10.2020 και ώρα 15:00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016.
Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικό μέσα για δημοσίευση στις 02.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός
προκήρυξης στην EES 2020/S 173-419064.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.goν.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο του Διαγωνισμού
στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

421910/08.02.1996 Α.Τ. Γενισέας (Π.Ε.
Ξάνθης) Κατά του Αλεξάντερ Κολέσνικοβ
ή Κωλέσνικοβ του Αλεξάντερ, πρώην κατοίκου Πόρτο Λάγους Π.Ε. Ξάνθης και
ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία
δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση
του πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων, που τελέστηκε στις 08.07.1989
στην πόλη Σαμαρκάντ της Περιφέρειας
Σαμαρκάντσκι του Ουζμπεκιστάν, για να
λάβει γνώση και για τα νόμιμα.
Ξάνθη 15/09/2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΕΛΕΝΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΡ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1-3 – ΞΑΝΘΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αρ. 10543Β΄/9-9-2020 έκθεση επίδοσης ο Δικαστικός Επιμελητής
Βασίλειος Κουτσογιάννης, μετά την από
8-9-2020 παραγγελία του Δικηγόρου
Δήμου – Δημητρίου Παπαναστασίου
πληρεξούσιο του Σπυρίδωνα Ροσόλιμου
του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών, οδός
Ξανθίππου αρ.3, επέδωσε στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο
Μπουγιούκο, για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες για λογαριασμό της
Μαρίας θυγ. Θωμά και Αναστασίας Μπαμπίνα, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός
Βασ Γεωργίου, αρ. 44 (Παγκράτι) και νυν
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
επικυρωμένο της από 13-05-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά : 1)
της Μαρίας - Γεωργίας θυγ. Μιχαήλ και
Δέσποινας Λυσάνδρου, κατοίκου Νέας
Ιωνίας Αττικής, οδός Αγίας Όλγας 3, 2)
α. Της Κυριακής χήρας Ευτυχίου Αρχοντάκη, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός
Ξανθίππου, αριθ. 12, β. του Γεωργίου
Αρχοντάκη του Ευτυχίου, κατοίκου ομοίως και γ. της Αικατερίνης θυγατέρας Ευτυχίου Αρχοντάκη, κατοίκου ομοίως, ως
εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αρχικού
διαδίκου και νυν εκλιπόντος Ευτυχίου
Αρχοντάκη του Γεωργίου, 3) Της Μαρίας
θυγ. Θωμά και Αναστασίας Μπαμπίνα,
κατοίκου Αθηνών, οδός Βασ Γεωργίου,
αρ. 44 (Παγκράτι), 4) Του Δημητρίου Αφέντρα του Γεωργίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ολύμπου αρ. 17, 5) της Μαρίας
συζ. Δημητρίου Αφέντρα, το γένος Ανδρέα Κορωνιού, κατοίκου ομοίως, 6) Της
Ελευθερίας συζ. Δημητρίου Αλεξανδρή,
το γένος Νικηφόρου Τραυλού, κατοίκου
Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου,
αρ. 11, και 7) Της Μαρίας συζ. Νικολάου
Σπανού, το γένος Χαριλάου Βιλτανιώτη,
κατοίκου Νέας Κηφισιάς, οδός Εχινού,
αρ. 42, και κατά της με αριθμό 5039/2015
οριστικής απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών (16ο τμήμα), η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Αρείου Πάγου
και η οποία κατατέθηκε την 13-5-2016
στον Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών,
με αριθμό κατάθεσης 278/2016, προ-
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σκομίστηκαν τα απαιτούμενα παράβολα
καθώς και η από 10-5-2016 Άδεια του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό πρωτ. 161/10-5-2016. Με την από
31-1-2020 Πράξη του Προέδρου του
Αρείου Πάγου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, στην
οποία αναφέρει ότι έχοντας υπόψη το
άρθρο 568 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας ορίζει αρμόδιο για εκδίκαση
της αίτησης αναίρεσης το Α2΄ Πολιτικό
Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την από
31-1-2020 Πράξη του Προέδρου του Α2΄
Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου,
Αντιπροέδρου Γεωργίου Κοντού, στην
οποία αναφέρει ότι έχοντας υπόψη το
άρθρο 568 παρ.2,3,4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ορίζει δικάσιμο για
εκδίκαση της προκειμένης υπόθεσης
στις 11-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09:30 εισηγητή αυτής την Αρεοπαγίτη
Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου και προθεσμία κοινοποίησης της αίτησης αναίρεσης εξήντα (60) ημέρες πριν τη δικάσιμο,
με σημείωση εγγραφής της γραμματέως
του Αρείου Πάγου στο Πινάκιο του Α2΄
Πολιτικού τμήματος με αύξοντα αριθμό 6
στην παραπάνω δικάσιμο. Με την ανωτέρω αίτηση αναίρεσης ο αναιρεσείων ζητεί
αυτολεξεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση αναίρεσης, να αναιρεθεί η με αριθμό
5039/2015 απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών και να παραπεμφθεί
η υπόθεση προς περεταίρω εκδίκαση
στο ανώτερο Δικαστήριο, να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική
δαπάνη των δυο βαθμών δικαιοδοσίας
του Δικαστηρίου σας.
ΑΘΗΝΑ 14-9-2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΥ

Περίληψη δικογράφου
Με την υπ’αρίθμ. 5314Ζ/09-09-2020
έκθεση επιδόσεως του Δικ.Επιμελητή
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κων/νου Λεράκη , με εντολή
που δόθηκε από εμένα ως πληρεξούσιος
του Ιωάννη Ζιάβρα μεσίτη αστικών συμβάσεων, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής ,
Λ.Πεντέλης αρ.56 με ΑΦΜ038861708,
επέδωσε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αναστάσιο Γεωργουσόπουλο του Κων/νου και της Ελισάβετ
πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής ,
οδός Ψαρρών αρ.77 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ απευθυνομένης
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρί-

ου με αριθμό κατάθεσης 4895/80/2019
για την δικάσιμο στις 17/12/2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ (αριθμός 1-έκθεμα εργατικά -αμοιβές ), προς γνώση
του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν στην
κλήση ορίζεται.
Αθήνα 14/09/2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
του Ιωάννη Ζιάβρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δυνάμει της με αριθ. 5358/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών διετάχθη η ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον
πρόσφορο τρόπο ακινήτων του Παπαγεωργίου Βασιλείου του Κωνσταντίνου
και συγκεκριμένα του ιδανικού μεριδίου
κυριότητας του (½ εξ αδιαιρέτου) επί των
παρακάτω ακινήτων του, ήτοι: α) ενός
διαμερίσματος του ισογείου ορόφου οικοδομής, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της οδού Ανεξαρτησίας, στον αρ.
41, τριών διαμερισμάτων του ισογείου,
του πρώτου και του δεύτερου ορόφου
οικοδομής, κείμενης επί της οδού Σοφοκλέους, στον αριθ. 5 στα Βίλια Αττικής καθώς και δύο αγροτεμαχίων, που
βρίσκονται στο Μούδρο Λέσβου. Την
ελεύθερη εκποίηση θα διενεργήσει ο
διορισθείς, με την ως άνω απόφαση,
εκκαθαριστής και σύμφωνα με το αρ. 9
παρ. 1 του Ν. 3869/2010.
Αθήνα, 14.9.2020
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Τηλ. 6944 881274
Περίληψη απόφασης
Με την 157/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, επί αιτήσεως
της Pamela-Darlene Kavafis, κατοίκου
Ιλινόις ΗΠΑ στη διεύθυνση 732 South
Florence Taylor Ville, για κήρυξη σε αφάνεια του υιού της Ιωάννη Καβάφη του
Πλάτωνα, που γεννήθηκε στη Χίο την
14/2/1996, διατάχθηκε η δημοσίευση
πρόσκλησης του Ιωάννη Καβάφη του
Πλάτωνα ως και οποιουδήποτε μπορεί
να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη
ζωή ή τον θάνατο του ανωτέρω Ιωάννη
Καβάφη του Πλάτωνα, ο οποίος εξαφανίστηκε, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, στη Γραμματεία
του Πρωτοδικείου Χίου.Χίος 9/9/2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Δημήτρης Γεωργούλης

Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αποκρατικοποιήσεις
ακινήτων: Ποιες πάνε
πίσω λόγω κορωνοϊού
Oλυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου,
Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί ακινήτων είναι μερικές μόνο από
τις αποκρατικοποιήσεις ή παραχωρήσεις που
χειρίζεται το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στα ακίνητα
που πάνε πίσω χρονικά λόγω κορωνοϊού, με
τις διαγωνιστικές διαδικασίες να έχουν καθυστερήσει εξαιτίας της πανδημίας.
Για τη mega επένδυση του Ελληνικού ‘’σταθμός’’ θεωρείται η πολυαναμενόμενη απόφαση
από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την
προσφυγή της Hard Rock στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ολοκληρωμένου
Τουριστικού Συγκρότημα (ο έτερος και
μοναδικός διεκδικητής είναι η Mohegan μαζί
με τον όμιλο της ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ). Το διατακτικό
της απόφασης αναμένεται, εκτός απροόπτου,
στην επικείμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας
του ΣτΕ που έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που είναι απορριπτική
για τη Hard Rock ουσιαστικά θα ανοίξει ο
δρόμος για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς από το εναπομείναν σχήμα.
Πάντως είναι άγνωστο τελικά το πότε θα
ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για την
παραχώρηση της άδειας καζίνο, δεδομένου
ότι οι Αμερικανοί της Hard Rock (όπως είχαν
διαμηνύσει εξ’ αρχής) ασκούν όλα τα δυνατά
νομικά μέσα σε εγχώρια για ευρωπαϊκά
δικαστήρια.
Κατά τα λοιπά, το εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης
(Asset Development Plan /ADP), καταγράφονται και τα τέσσερα βασικά βήματα όσον
αφορά τη μεγάλη αποκρατικοποίηση στο
πρώην αεροδρόμιο μέχρι να ολοκληρωθεί η
συναλλαγή: Καταρχάς η διανομή δικαιωμάτων
πλήρους κυριότητας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης (ΥΠΟΙΚ/
ΤΑΙΠΕΔ) και σύσταση δικαιώματος επιφάνειας υπέρ ΤΑΙΠΕΔ, η μεταβίβαση εμπράγματων
δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό
ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.), εν συνεχεία
η κύρωση σύμβασης εισφοράς των εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η εγγραφή των ΚΥΑ χωροθέτησης στο
Κτηματολόγιο (ΥΠΕΝ/ΤΑΙΠΕΔ/ Κτηματολόγιο), ώστε να επέλθει στο τέλος το οικονομικό
‘’κλείσιμο’ της συναλλαγής, με τον επενδυτή,
ήτοι τη Lamda Development.

Διακοπή της παραγωγής μασκών για
τους μαθητές με απόφαση της ΚΕΔΕ

Δ

ιακόπτεται άμεσα η παραγωγή των μασκών για τα σχολεία, μετά τις τεράστιες μάσκες
που δόθηκαν στους μαθητές κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα
με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ. Nα σημειωθεί ότι διάφοροι φορείς και σύλλογοι είχαν
παρέμβει στηλιτεύοντας το μέγεθος των μασκών, ενώ είχε γίνει μεγάλη συζήτηση και στα
social media.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:
«Μετά την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, ότι κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση
των αρχικών προδιαγραφών των μασκών, τις οποίες η ίδια
συνέταξε και στις οποίες οφείλεται το θέμα που προέκυψε
με το μέγεθος συγκεκριμένου αριθμού μασκών για συγκεκριμένες ηλικίες παιδιών, ζητήσαμε από τους αναδόχους
του διαγωνισμού να σταματήσουν την παραγωγή τους,
επανεκκινώντας τη με βάση τις νέες προδιαγραφές που
θα μας αποσταλούν από το Υπουργείο Υγείας.
Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα ολοκληρώσουμε μια
προσπάθεια που στόχο έχει την ασφάλεια της εκπαιδευτικής
κοινότητας από την εξάπλωση του Covid-19.»
Προηγούμενως η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας είχε παρέμβει με
ανακοίνωσή της που διευκρίνιζε τα εξής:
«Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει για μάσκες που
διανεμήθηκαν σε κάποιες σχολικές μονάδες της επικράτειας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας επισημαίνει:

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανέναρξης της σχολικής
χρονιάς και της ασφαλούς ένταξης των μαθητών στη σχολική
κοινότητα, οι αρμόδιες Επιτροπές που δίνουν καθημερινά
την επιστημονική στήριξη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, μεταξύ άλλων, συνέστησαν τις διαστάσεις για τις
μάσκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Οι διαστάσεις είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες διεθνείς
προδιαγραφές. Πλην όμως, αφορούσαν στο μέγεθος του
υφάσματος πριν από τη συρραφή του και όχι το τελικό
μέγεθος των δύο τύπων μασκών.
Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάκρισης μεταξύ αρχικής
και τελικής διάστασης δεν ήταν σαφής, με αποτέλεσμα
αριθμός από τις μάσκες που διανεμήθηκαν να έχει μέγεθος
μεγαλύτερο του ενδεδειγμένου.
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας επαναδιατύπωσε
ευκρινώς τις σωστές προδιαγραφές και θα τις αποστείλει
εκ νέου στην ΚΕΔΕ, που είναι αρμόδια για το διαγωνισμό
της προμήθειάς τους, ώστε οι μάσκες που θα διανεμηθούν
στη συνέχεια να έχουν το σωστό μέγεθος.»

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Η ιστορία
των Οθωμανικών
Λουτρών στο Κάστρο
Ιωαννίνων
Η αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων
σε επισκέψιμο μνημείο, με απόφαση του
περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020.
Το κτίριο του Οθωμανικού Λουτρού είναι
χαρακτηρισμένο ως μνημείο με το Προεδρικό Διάταγμα, από το 1925Δ. 11-6-1925.
Τα Λουτρά είναι από τα πρωιμότερα οθωμανικά μνημεία που έχουν διασωθεί μέσα
στο Φρούριο των Ιωαννίνων και συνδέεται
άμεσα με την περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης.
Το κτίριο του Οθωμανικού Λουτρού, μετά
την αποκατάσταση θα είναι εμβαδού 290
μ2 στερεωμένο, αναστηλωμένο, επισκέψιμο και λειτουργικό μαζί με τον άμεσο
περιβάλλοντα χώρο του διαμορφωμένο
με πλακόστρωση.
Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση την εγκεκριμένη αναστηλωτική μελέτη εφαρμογής,
έτσι ώστε να είναι επισκέψιμο από το κοινό,
χωρίς να αποκαθίσταται η αρχική του χρήση
ως λουτρού. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες καθαρισμού από τη βλάστηση, αποκατάστασης
και ανακατασκευής τμημάτων του χώρου,
κατασκευή και τοποθέτηση διαδρόμων
πρόσβασης κοινού (συμπεριλαμβανομένων
ΑμεΑ), καθώς και δράσεις προβολής, όπως
έκδοση πληροφοριακού υλικού ή διοργάνωση εκδηλώσεων. Φορέας υλοποίησης του
έργου, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ,
είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Ο δήμος Ιωαννιτών εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα « Ήπειρος» του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης των Οθωμανικών
Λουτρών, το οποίο ανοίγει το δρόμο για
τη δημιουργία Πάρκου Πολιτισμού στο
Κάστρο. Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής
Ελισάφ ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες
του δήμου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων που συνεργάστηκαν για την
υποβολή της πρότασης και εξέφρασε την
βεβαιότητα ότι το έργο θα ξεκινήσει σύντομα. «Το Κάστρο αποτελεί ένα ζωντανό
κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού
των Ιωαννίνων. Οφείλουμε να το αναδείξουμε. Εκτιμώ ότι γίνεται η αρχή, ώστε τα
επόμενα χρόνια να αποτελέσει ένα ανοιχτό,
ένα ζωντανό Πάρκο Πολιτισμού», τόνισε.

