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Παπαθανάσης: Τις επόμενες
ημέρες οι αποφάσεις
για το ποια καταστήματα
θα ανοίξουν 1η Δεκεμβρίου
Για το σταδιακό άνοιγμα των
δραστηριοτήτων μίλησε ο
Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Όπως εξήγησε,
το ποια καταστήματα θα ανοίξουν την 1η
Δεκεμβρίου είναι κάτι που θα εξαρτηθεί το
επόμενο διάστημα, ενώ υπενθύμισε πως και
τον Μάιο, πέντε μέρες πριν ανοίξουν τα
μαγαζιά, ανακοινώθηκαν οι κλάδοι που θα
επαναλειτουργούσαν. Για το αν το άνοιγμα
κάποιων επιχειρήσεων θα είναι ένα οριζόντιο
μέτρο ή αν θα γίνει άρση ανάλογα με τα
επιδημιολογικά δεδομένα, εξήγησε ότι θα
ληφθεί υπόψη ο επιδημιολογικός χάρτης ανά
περιοχή. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση,
υπάρχει σχέδιο χρηματοδότησης για
θερμαντικά σώματα στην εστίαση, ώστε να
μπορούν να ανοίξουν και τον χειμώνα σε
εξωτερικούς χώρους.

Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο:
Αδιανόητο να στήνουν
σκηνικό σύγκρουσης
Πρωτοβουλία βαρύνουσας
σημασίας αναλαμβάνει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης επισημαίνοντας
πως είναι αδιανόητο να
στήνεται σκηνικό σύγκρουσης για το
Πολυτεχνείο την ώρα που η δημόσια υγεία
και η συνείδηση επιβάλλουν την προστασία
της υγείας όλων των Ελλήνων.
Δήλωση για το Πολυτεχνείο
«Καλώ όλα τα κόμματα σε αυτοσυγκράτηση.
Και τους πολιτικούς αρχηγούς σε μία από κοινού πρωτοβουλία τιμής στο Πολυτεχνείο. Με
επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Με μια λιτή επίσκεψη και με ένα λουλούδι.
Αλλά με πολλή ευθύνη για το καλό των Ελλήνων και της πατρίδας» τονίζει ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του.
Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
να γίνει κοινή επίσκεψη στο Πολυτεχνείο
απ' όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και με
επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
«Αυτή την κρίσιμη στιγμή, δεν μπορεί η ιστορική επέτειος να γίνεται αιτία διχασμού και
οι ανθρώπινες ζωές πεδίο κομματικών πειραματισμών» σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι μόλις προχθές 71
συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους από την
νόσο της Covid-19.

"Καμπάνες"

Τηλεκπαίδευση

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία
επιχειρησιακή δραστηριότητα της ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου
και την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα.
σελ. 2

Προϋπολογισμός

Η ViewSonic ανακοίνωσε την κυκλοφορία
του Notas Pen Display και του WoodPad
Paper για την ενίσχυση της εκπαίδευσης εξ
αποστάσεως και του «new normal» στην εποχή
της πανδημίας.

Τεράστιο έλλειμμα ύψους 13,442 δισ. ευρώ
στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, έναντι
στόχου για έλλειμα 987 εκατ. ευρώ, καταγράφει
η πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού, με βάση
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

Κορωνοϊός:

Ερχεται σε 60 ημέρες
το εμβόλιο και στην Ελλάδα
Σ

τα εμβόλια που διανύουν πραγματικά τα τελευταία μέτρα πριν από
την αδειοδότησή τους σε Ευρώπη
και ΗΠΑ έχουν εναποτεθεί οι ελπίδες
για να μπει ένα τέλος στην πανδημία
της νόσου COVID-19 που σαρώνει
τον πλανήτη.Το ελληνικό υπουργείο
Υγείας έχει ήδη εκπονήσει το σχέδιο
για τον δωρεάν εμβολιασμό όλων των
πολιτών, το οποίο και παρουσιάστηκε
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μαξίμου. Το σχέδιο, το
οποίο θα λάβει την τελική του μορφή
αύριο, θα παρουσιαστεί σε όλο του το
εύρος την προσεχή Τετάρτη από τον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια κατά
την τακτική ενημέρωση για την πορεία
της επιδημίας στη χώρα μας.
Οπως είναι ήδη γνωστό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει προσυμφωνήσει εδώ
και αρκετό καιρό για την προμήθεια
δόσεων εμβολίων από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναμένεται να
καταθέσουν αίτημα αδειοδότησης προς
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΜΑ) και τον Οργανισμό Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Η
Ευρωπαϊκή Ενωση θα διαθέσει, λοιπόν,
στις 27 χώρες-μέλη της 300 εκατομμύρια δόσεις από την AstraZeneca
και επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις από την ίδια εταιρεία σε δεύτερη
φάση, από τις Pfizer/BioNTech 200
εκατομμύρια δόσεις και επιπλέον 100
εκατομμύρια σε δεύτερο χρόνο, από τη

Moderna 80 εκατομμύρια δόσεις και
επιπλέον 80 εκατομμύρια σε δεύτερο
στάδιο, από την Johnson & Johnson
200 εκατομμύρια δόσεις και άλλα
200 εκατομμύρια, ενώ από τις Sanofi/
GSK 300 εκατομμύρια δόσεις και την
CureVac 225 εκατομμύρια δόσεις. Η
διαθεσιμότητα των δόσεων ανά χώρα
θα γίνει με πληθυσμιακά κριτήρια και
ανάλογα με τη σειρά αδειοδότησης των
εμβολίων. Οι τέσσερις εταιρείες που
θα κληθούν πρώτες να ξεκινήσουν την
αποστολή των εμβολίων τους προς τα
27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι, σύμφωνα
με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Pfizer/
BioNTech, AstraZeneca, Moderna,
CureVac και αργότερα, την άνοιξη του
2021, η Johnson & Johnson. Σύμφωνα

με τις προκαταρκτικές συμφωνίες της
Ε.Ε. με τις φαρμακευτικές εταιρείες και βάσει του χρονοδιαγράμματος
αδειοδότησης των εμβολίων από τον
ΕΜΑ, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς παράδοση οι πρώτες δόσεις
των εμβολίων. Η Ελλάδα αναμένεται
να παραλάβει 1 εκατομμύριο δόσεις
του εμβολίου στις αρχές του 2021, οι
οποίες αντιστοιχούν στον εμβολιασμό
500.000 πολιτών. Ενώ, όπως ανέφερε
την Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης κατά
τη διάρκεια της σύσκεψης για τη στρατηγική του εμβολιασμού κατά του νέου
κορωνοϊού, η χώρα μας θα λάβει συνολικά 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων
βάσει των συμβάσεων προαγοράς που

έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ενωση με
τις προαναφερόμενες φαρμακευτικές
εταιρείες, ώστε να καταστεί εφικτός
ο εμβολιασμός όλου του πληθυσμού
της χώρας.
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού
SARS-CoV-2 πραγματικά αποτελεί
τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα υγειονομικά συστήματα όλων των χωρών.
Ωστόσο, αποτελεί και την ευκαιρία για
να αποκτήσει η Ελλάδα νέες υποδομές
που μέχρι τώρα στερούνταν. Για πρώτη φορά, λοιπόν, με αφορμή τη νόσο
COVID-19 η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας αποκτά επίσημα εμβολιαστικά κέντρα. Πρόκειται για δομές που
λειτουργούν χρόνια τώρα σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες, επιφορτισμένες
αποκλειστικά με τον εμβολιασμό παίδων και ενηλίκων για ασθένειες που
μπορούν να προληφθούν διά του εμβολιασμού. Η Ελλάδα αποκτά, λοιπόν,
για πρώτη φορά από συστάσεως του
Εθνικού Συστήματος Υγείας επίσημα
εμβολιαστικά κέντρα εντός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Πρόκειται για 1.018 δομές (Κέντρα
Υγείας, περιφερειακά ιατρεία) πανελλαδικά κατανεμημένες έτσι ώστε να
μην αφεθεί ακάλυπτο κανένα σημείο
της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως και δυσπρόσιτες ακριτικές
περιοχές όπως το Καστελόριζο. Τα
1.018 εμβολιαστικά κέντρα για τη νόσο
COVID-19 έχουν επιλεγεί προσεκτικά
και αφορούν και τις 7 Υγειονομικές
Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώρας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Τον θεό Ερμή
απεικονίζει η αρχαία
κεφαλή που βρέθηκε
στο κέντρο της Αθήνας
Το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε
ανακοίνωση σχετικά με την αποκάλυψη
κεφαλής αγάλματος στην οδό Αιόλου,
αναφέροντας πως πρόκειται για
κεφαλή του Ερμή σε ώριμη ηλικία και
πιθανότητα αποτελεί τμήμα ερμαϊκής
στήλης. Όπως αναφέρει το ΥΠΠΟΑ,
«Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020,
κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών
στο πλαίσιο του έργου ''Κατασκευή
αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και
των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και
5ης Δημοτικής Κοινότητας'' του Δήμου
Αθηναίων, που εποπτεύει η Εφορεία
Αρχαιοτήτων πόλεως Αθηνών, έναντι
του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης, στο
ύψος της οδού Αιόλου 25 και σε βάθος
1.30 μ. από το οδόστρωμα, απεκαλύφθη
κεφαλή Ερμού, εικονίζουσα τον θεό
σε ώριμη ηλικία, προφανώς απότμημα
ερμαϊκής στήλης. Η εικονογραφία του
γλυπτού προσιδιάζει στον τύπο του
Ερμού Προπυλαίου του Αλκαμένους.
Η κεφαλή είχε εντοιχιστεί σε β΄ χρήση
στο νότιο πλευρικό τοιχίο σύγχρονου
συνδετήριου αγωγού αποχέτευσης. Το
εύρημα που διατηρείται σε καλή κατάσταση, αμέσως μετεφέρθη σε αποθήκη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Πρόκειται για πρωτότυπο έργο πιθανότατα του τέλους του 4ου ή αρχών
3ου αι π.Χ. Οι ερμαϊκές στήλες ήταν
ιδρυμένες σε σταυροδρόμια και οδούς
και χρησίμευαν ως οδοδείκτες».

Νέα επένδυση της Coca
Cola στη Θεσσαλονίκη

Εστίαση: Εξήντα εκατ. €
για αγορά θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού
χώρου

«Καμπάνες» 30.500 ευρώ
για μη τήρηση των μέτρων
και παράνομο εμπόριο

H

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας και την τήρηση των μέτρων κατά της
διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα.
Σημειώνεται ότι:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 09.11.2020
έως και 15.11.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά
2.666 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις
που αφορούσαν στο
παράνομο εμπόριο και
16 που αφορούσαν στη
μη τήρηση των μέτρων
κατά της διασποράς του
COVID-19 στην κοινότητα.
2. Σε συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία,
τη Δημοτική Αστυνομία
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή
των τοπικών δημοτικών
και περιφερειακών αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου και την εφαρμογή των μέτρων
κατά του COVID-19, έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη
και Στερεά Ελλάδα.

Σε αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης
για τις δραστηριότητες του ομίλου
διεθνώς προχωρά ο όμιλος CocaCola HBC ανακοινώνοντας σήμερα
μία επένδυση για τη δημιουργία ενός
κέντρου επιχειρησιακών λύσεων για
έναν αριθμό από χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου. Η νέα επένδυση
αναμένεται να δημιουργήσει 50 νέες
θέσεις εργασίας που θα υπάγονται
απευθείας στον όμιλο Coca-Cola
HBC. Με δεδομένο ότι οι νέες θέσεις
εργασίας απαιτούν και υψηλή εξειδίκευση, το νέο κέντρο αναμένεται να
ενισχύσει την προβολή της Θεσσαλονίκης ως μια πόλη με υψηλού
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που
παρέχει τις κατάλληλες υποδομές για
επενδύσεις και ανάπτυξη μεγάλων
επιχειρήσεων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
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3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους
30.500€, εκ των οποίων
16.700 €, αφορούσαν την
μη τήρηση των μέτρων
κατά της διασποράς του
COVID-19 στην κοινότητα και 13.800 €, για παραβάσεις των Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και
του υπαιθρίου εμπορίου
(ν.4497/2017).
4. Στη Θεσσαλονίκη,
λόγω του υφιστάμενου,
αυξημένου υιικού φορτίου, υπήρξε εντατικοποίηση των ελέγχων από
τη Δημοτική Αστυνομία
Θεσσαλονίκης, η οποία, υπό τη ΔΙΜΕΑ, διενήργησε 2.434
ελέγχους εφαρμογής των μέτρων κατά του COVID-19.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλη
την επικράτεια.

Εξήντα εκατομμύρια ευρώ, έχει ζητήσει η Ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , και μάλιστα περειμένει θετική απάντηση,
ώστε να ξεκινήσει νέα διαδικασία στήριξης
της εστίασης με την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, όπως έκανε γνωστό
ο υπουργός Ανπάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης
στην Βουλή. Όπως διευκρίνησε δεν πρόκειται
για δάνειο, αλλά για επιχορήγηση. Με τα ίδια
χρήματα, σύμφωνα με τον υπουργό θα επιχορηγηθούν και τα έξοδα που ήδη έχουν κάνει οι
επιχειρήσεις για τα θερμανιτικά σώματα από
τον περασμένο Φεβρουάριο. «Για τιμολόγια
που θα έχουν κόψει από το Φεβρουάριο του
2020 μέχρι τώρα, εμείς θα πληρώνουμε στον
καθένα 100 ευρώ ανά 15 τετραγωνικά, ακριβώς
για να μπορέσουν να βάλουν, όταν θα φύγουμε
από την καραντίνα, εξωτερικά σώματα θερμαντικά για να μη χρειαστεί να κλειστεί ο κόσμος
μέσα και έχουμε νέα αναζωπύρωση» είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης τέλος ,ανακοίνωσε, ότι αποφασίστηκε να δοθεί το δικαίωμα στις επιχειρήσεις
mini market και super market να παρέχουν
υπηρεσίες delivery και μετά τις 20:30 το βράδυ
με σκοπό να μπορούν οι συμπολίτες μας να
λαμβάνουν τις αγορές τους στο σπίτι τους όταν
γυρνάνε από τη δουλειά τους και άρα να μην
έχουν πρόβλημα όσοι δεν προλαβαίνουν λόγω
εργασίας να πάνε και να ψωνίσουν κι έτσι να
μην μείνουν από τρόφιμα. Ενδεχομένως να
δώσουμε και την ευκαιρία δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας σε αυτά τα καταστήματα.
Άρα, να ξέρει ο κόσμος ότι θα μπορεί να κάνει
τις παραγγελίες του και να δέχεται τις παραγγελίες στο σπίτι του για τα ψώνια του από τα
mini market και τα super market και μετά
το πέρας του ωραρίου λειτουργίας αυτών των
καταστημάτων που από σήμερα, όπως ξέρετε,
από τις 20:30 σταματούν».

Πάνω από 1.800 μινκ θανατώθηκαν
στην περιοχή του Βοΐου

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία
των πύργων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Περισσότερα από 1.800 γουνοφόρα ζώα, προερχόμενα όλα από την ίδια φάρμα
εκτροφής στην περιοχή του Βοΐου, έχουν μέχρι στιγμής θανατωθεί από χθες με
ευθανασία, καθώς διαπιστώθηκε πως είχαν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό,
γνωστοποίησε μιλώντας στο ΑΠΕ, ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
Κοζάνης, Θεόφιλος Καντζόγλου. Συνολικά, τα μινκ της συγκεκριμένης φάρμας
που θα θανατωθούν ανέρχονται σε 2.500, τα οποία στη συνέχεια θάβονται σε
υγειονομική τάφρο, που έχει ανοιχτεί για αυτόν τον σκοπό δίπλα στον χώρο του
εκτροφείου.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Καντζόγλου, δείγματα ελήφθησαν και από άλλες
τέσσερις φάρμες στην περιοχή του Βοΐου, στις οποίες εκτρέφονται συνολικά περί
τα 38.000 ζώα (περίπου 25.000, 1.000, 6.000 και 5.000 αντίστοιχα) και τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ή το αργότερο την Τρίτη.
«Στη μία από τις τέσσερις φάρμες, είναι σχεδόν βέβαιο πως έχουμε προσβολή, γιατί
τα γουνοφόρα ζώα εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ στις άλλες τρεις οι έλεγχοι έγιναν
και τα δείγματα ελήφθησαν επειδή βρέθηκαν θετικοί ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι»
εξήγησε ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης, επισημαίνοντας
ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει πλήρως μόνο όταν βγουν τα αποτελέσματα των τεστ.

Έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια από τότε που έκαναν την εμφάνισή τους οι θεόρατοι τσιμεντένιοι πύργοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια. Τα
εντυπωσιακά κτήρια που κρύβουν μέσα τους όλους αυτούς τους μηχανισμούς που
διασφαλίζουν τα αεροπορικά ταξίδια φαίνεται πως είναι έτοιμοι να περάσουν σε
μια νέα εποχή, αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ποιο είναι όμως το σημείο
καμπής και ποια θα είναι η συμβολή της τεχνολογίας προς αυτήν την κατεύθυνση;
Κάμερες και αισθητήρες στα αεροδρόμια θα αντικαταστήσουν τους συμβατικούς
πύργους ελέγχου και θα επιτρέπουν στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να
εργάζονται σε ένα σύγχρονο και ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Το πραγματικά
ρηξικέλευθο είναι ότι η ίδια τεχνολογία επιτρέπει και τον έλεγχο του αεροδρομίου
από απομακρυσμένα σημεία. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς πύργους ελέγχου,
οι ψηφιακοί πύργοι προσφέρουν περισσότερα εργαλεία ελέγχου ενισχύοντας έτσι
την ασφάλεια των πτήσεων και εν γένει των αεροδρομίων. Πρόκειται για εργαλεία
όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), η αυτοματοποιημένη
ανίχνευση αντικειμένων (automated object detection ) και τα εικονικά δίκτυα
ασφαλείας (virtual safety nets) τα οποία έρχονται για να υποστηρίξουν τους
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο εξαιρετικά απαιτητικό έργο τους.
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«Γέφυρα»:
Ποιοι δανειολήπτες
θα «εξαιρεθούν»
το 2021
από τα μορατόρια
Εκτός της συζήτησης που έχει
«ανοίξει», μετά και το νέο
lockdown, για το ενδεχόμενο
παράτασης στα μορατόρια
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του
α’ τριμήνου του 2021 τίθενται οι
δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν
υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα».
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η
κυβέρνηση δεν έχει προς ώρας
τροποποιήσει τους όρους που
αφορούν στους οφειλέτες, οι
οποίοι βρίσκονται σε αναστολή
έως τα τέλη Δεκεμβρίου, με
συνέπεια αυτοί να πρέπει από
αρχές του επόμενου έτους να
ξεκινήσουν να πληρώνουν το
ποσοστό της δόσης που τους
αναλογεί.
«Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
σε περίπτωση που τράπεζες
και servicers αποφασίσουν να
παρατείνουν τα μορατόρια, υπό
το βάρος και του δεύτερου ‘κύματος’ της πανδημίας, θα πρέπει
να εξαιρέσουν αυτομάτως όσους
είναι να λάβουν την επιδότηση»,
τονίζουν χαρακτηριστικά στο
newmoney. Υπενθυμίζεται ότι
βάσει του προγράμματος η καταβολή της κρατικής επιδότησης,
η οποία ανέρχεται στο 90% της
μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο,
στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο
70% το 3ο τρίμηνο, με το μέγιστο
ποσό να διαμορφώνεται στα 600
ευρώ ανά πιστωτή, ξεκινά μετά
τη λήξη των μορατόριων, κατόπιν
συνεννόησης του δανειολήπτη
με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
για εξυπηρετούμενο δάνειο, το
οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο
αναστολής πληρωμής.
Μετά τη λήξη της επιδότησης
οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου
τους, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον:
6 μηνών για εξυπηρετούμενα
δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες
κατά την 29η.2.2020
12 μηνών για μη εξυπηρετούμενα
δάνεια με καθυστέρηση άνω των
90 ημερών κατά την 29η.2.2020,
τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί
18 μηνών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση
άνω των 90 ημερών κατά την
29η.2.2020, τα οποία έχουν
καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή
12 μηνών για δάνεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών, στα οποία η δόση δεν έχει
ορισθεί σε μηνιαία βάση
Σε διαφορετική περίπτωση, θα
κληθούν να επιστρέψουν την
κρατική επιδότηση

Νέες σειρές Notas Pen Display
και WoodPad Paper για
την εκπαίδευση εξ αποστάσεως
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

13°C - 20°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11°C - 17°C

ΠΑΤΡΑ

11°C - 21°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14°C - 20°C

ΛΑΡΙΣΑ

9°C - 18°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

dddε
Φταίει ο αργός
μεταβολισμός
που δεν αδυνατίζω

Η

ViewSonic ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Notas Pen Display και του WoodPad Paper
για την ενίσχυση της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και του «new normal» στην εποχή της
πανδημίας. Οι νέες φορητές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικός
εξοπλισμός στο σπίτι ή στην τάξη.
Η Notas Pen Display PD1330 είναι η πιο λεπτή οθόνη 13,3 ιντσών,
με στυλό χωρίς μπαταρία για δημιουργία, διαχείριση και κοινή
χρήση ψηφιακών υλικών. Το WoodPad Paper είναι μια φιλική
προς το χρήστη λύση που προσφέρει το πλεονέκτημα των ψηφιακών σημειώσεων σε πραγματικό χρόνο.
Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως διδασκαλία: η δυσκολία χρήσης
ποντικιού για την προσθήκη σχολίων και η δυνατότητα διατήρησης της οπτικής επαφής με τους μαθητές. Χρησιμοποιώντας
έναν φορητό ψηφιακό πίνακα, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να
γράφουν και να λαμβάνουν σημειώσεις στην Notas, ενώ παράλληλα διατηρούν οπτική επαφή με τους μαθητές, όπως ακριβώς
θα έκαναν και σε μία κανονική αίθουσα. Αυτή η νέα συσκευή
επιτρέπει τη διαισθητική διδασκαλία, χωρίς να αλλάζει τη φυσική
συμπεριφορά των διδασκόντων.
Χάρη στην ελαφριά (0,8 kg) και εξαιρετικά λεπτή (7 mm) σχεδίαση, αυτό το οπτικό εργαλείο μεταδίδει περιεχόμενο μαθήματος
σε ψηφιακή μορφή χειρόγραφου πίνακα, απευθείας στον κάθε
μαθητή, από όπου και αν εκείνος παρακολουθεί το μάθημα. Χάρη
σε αυτές τις υψηλού επιπέδου προδιαγραφές, το συγκεκριμένο
προϊόν θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία
επαγγελματικού σχεδίου.
Το εκπαιδευτικό υλικό προβάλλεται με ακρίβεια πάνω στον
ψηφιακό πίνακα, χάρη στο ματ LCD με 8.192 διαφορετικά επίπεδα πίεσης και τη γωνία κλίσης γραφίδας +/- 60 μοίρες, για μια
φυσική εμπειρία γραφής. Ο ρυθμός απόκρισης 250 pps (σημεία
ανά δευτερόλεπτο) ελαχιστοποιεί τον λανθάνοντα χρόνο, ο οποίος
πέφτει κάτω από 26 ms. Επιπλέον, η γραφίδα που λειτουργεί χωρίς
μπαταρία, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ακρίβεια, διατηρώντας
παράλληλα τον προσωπικό γραφικό χαρακτήρα κατά τη γραφή
κειμένου, μαθηματικών τύπων ή άλλου περιεχόμενο διδασκαλίας.
Για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήσης, το Notas διαθέτει έξι

hotkeys καθορισμένα από τον χρήστη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να ρυθμίσουν συντομεύσεις για λειτουργίες που χρησιμοποιούν πιο
συχνά, όπως "Διόρθωση" ή "Ανάκτηση". Χάρη στην υποστήριξη
ενός καλωδίου USB Type-C, τα Notas μπορούν να ρυθμιστούν
εύκολα, για να διατηρούν την επιφάνεια εργασίας σας καθαρή
και τακτοποιημένη.
Το WoodPad Paper βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ψηφιοποιούν τις σημειώσεις τους σε πραγματικό χρόνο.
Συνοδεύεται από pad σχεδίασης και μία γραφίδα χωρίς μπαταρία.
Η συσκευή λειτουργεί με διάφορους τύπους χαρτιού, από sticky
notes μέχρι σημειωματάρια, πάχους έως και 1cm. Ακολουθεί τα
διεθνή πρότυπα γραφίδων D1 με διαφορετικά πάχη γραφής και
χρώματα σε διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού.
Ιδανικό για συμπληρωματική χρήση με non-touch notebooks,
το WoodPad Paper προσφέρει 4.096 επίπεδα πίεσης γραφίδας,
γωνία κλίσης γραφής +/- 60 μοιρών και ανάλυση LPI 5.080 σε
επιφάνεια γραφής 7,5 ιντσών, για τη δημιουργία ακριβούς γραφής
σε ψηφιακή μορφή, με ευκολότερη διαχείριση και αποθήκευση.
Το WoodPad Paper που τροφοδοτείται από καλώδιο USB, εξαλείφει τα προβλήματα αντικατάστασης μπαταρίας και προσφέρει
συμβατότητα με τα Windows, Mac OS και Chrome OS.
Η Viewsonic στηρίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσβαση των πολιτών στην
εξ αποστάσεως εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, μέσω της
παροχής δωρεάν ή με χαμηλότερο κόστος ψηφιακών υπηρεσιών
και προϊόντων από φορείς, ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέροντας
δωρεάν τη myViewBoard Whiteboard έως τις 6/3/2021 και μέσω
του #DigitalSolidarityGR.
Βρείτε την ψηφιακή πλατφόρμα διαθέσιμη τώρα και στο https://
digitalsolidarity.gov.gr/ypiresies-kai-proionta/ στην κατηγορία
E-Learnig. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
https://myviewboard.com

Μολονότι τείνουμε να κατηγορούμε τον μεταβολισμό μας
όταν αποτυγχάνουμε να χάσουμε κιλά, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι με το μέρος μας.
Αρκεί να αναλογιστούμε πως οι
έρευνες έχουν διαπιστώσει πως
οι υπέρβαροι άνθρωποι έχουν
ταχύτερο μεταβολισμό αφού τα
ογκώδη σώματα απαιτούν περισσότερη ενέργεια για τις βασικές
λειτουργίες του. Έρευνες πάλι
υποδεικνύουν πως συνηθίζουμε να τρώμε περισσότερο από
όσο χρειάζεται. Από την άλλη,
οι δίαιτες-αστραπή και περιορισμένων θερμίδων μπορεί να
επιβραδύνουν το μεταβολισμό.
Κάποιες αυστηρές δίαιτες οδηγούν σε απώλεια πολύτιμου μυικού ιστού. Χαμηλότερη μυϊκή
μάζα συνεπάγεται βραδύτερο
μεταβολισμό. Πώς επιταχύνω
τον μεταβολισμό μου;
Αν και κάποια τρόφιμα όπως το
πράσινο τσάι, ο καφές, τα μπαχαρικά και ενεργειακά ποτά
θεωρούνται βοηθητικά για τον
μεταβολισμό, η αποτελεσματικότητά τους κατά τις έρευνες
είτε αμφισβητείται είτε είναι
βραχύβια.
Αντιθέτως, ο περιορισμός των
θερμίδων και η σωματική άσκηση αποτελούν το σίγουρο εργαλείο για καλύτερο μεταβολισμό.
Τρεις τρόποι:
1. Κάνετε αερόβια άσκηση
2. Κάνετε προπόνηση μυικής
ενδυνάμωσης
3. Αυξήστε γενικά τη σωματική
δραστηριότητα
Προσπαθήστε η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινής σας
ρουτίνας.
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Βρετανία: Σε καραντίνα
ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον ενημερώθηκε ότι θα πρέπει
να αυτοαπομονωθεί επειδή ήρθε
σε επαφή με ένα πρόσωπο το οποίο
βρέθηκε θετικό στην Covid-19, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκτ Στριτ.
Ο Τζόνσον «θα συνεχίσει να εργάζεται από την Ντάουνινγκ Στριτ και θα
ηγείται της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού», ανέφερε ένας
εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο
οποίος την άνοιξη είχε προσβληθεί
από τη νόσο και χρειάστηκε να
νοσηλευτεί.
«Ο πρωθυπουργός είναι καλά και
δεν έχει συμπτώματα της Covid-19»,
πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Υπενθυμίζεται ότι Μπόρις Τζόνσον
είχε νοσηλευτεί σε ΜΕΘ κατά το
πρώτο κύμα της πανδημίας, τον
περασμένο Απρίλιο, χτυπημένος από
τον κορωνοϊό.

Μπορέλ: Οι τουρκικές
ενέργειες στα Βαρώσια
θα φέρουν μεγαλύτερη
ένταση στην περιοχή
Tη λύπη της για τις ενέργειες της
Τουρκίας «σχετικά με το άνοιγμα
της περιφραγμένης περιοχής των
Βαρωσίων και για δηλώσεις που αντιβαίνουν στις αρχές του ΟΗΕ για την
επίλυση του Κυπριακού» εκφράζει η
ΕΕ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του
Ύπατου Εκπροσώπου της. Ο Ζοζέπ
Μπορέλ τονίζει ότι τέτοιες κινήσεις «θα προκαλέσουν μεγαλύτερη
δυσπιστία και ένταση στην περιοχή
και θα πρέπει να αντιστραφούν
επειγόντως». Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ σημειώνει ότι «ένα σταθερό και
ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική
Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων
μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι
προς το στρατηγικό συμφέρον της
ΕΕ». «Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη σημασία
του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως
ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως στα ψηφίσματα
550 (1984) και 789 (1992). Δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται ενέργειες
που δεν είναι σύμφωνες με αυτές τις
αποφάσεις» επισημαίνει ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της ΕΕ.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι «οι σημερινές εξελίξεις στα Βαρώσια έρχονται σε μια στιγμή που συνεχίζονται
οι προσπάθειες δημιουργίας χώρου
για διάλογο και απαιτείται η ταχεία
επανάληψη των διαπραγματεύσεων
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ) για μια συνολική διευθέτηση
και επανένωση με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο μέχρι τώρα.

Πώς εξηγείται
το «θαύμα της Μαδρίτης»

T

ο περίφημο πάρκο Ρετίρο στο κέντρο της Μαδρίτης σφύζει από ζωή. Πεζοί και δρομείς διασχίζουν τις πρασιές. Κάποιοι απολαμβάνουν τον φθινοπωρινό ήλιο πίνοντας
μπύρα ή horchata, γάλα αμυγδάλου, ένα ακόμη αγαπημένο δροσιστικό ποτό των
Μαδριλένων.

Πολλοί δεν βρίσκουν καν
τραπέζι, λόγω της πολυκοσμίας. Ενώ σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας
και της Ευρώπης καφέ,
εστιατόρια και μπαρ παραμένουν ερμητικά κλειστά λόγω πανδημίας, στη
Μαδρίτη η κίνηση συνεχίζεται μέχρι τα μεσάνυχτα.
Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι στην ισπανική πρωτεύουσα, μέχρι
πρότινος επίκεντρο της
πανδημίας διεθνώς, ο
αριθμός των κρουσμάτων
μειώνεται και άλλα επιδημιολογικά στοιχεία βελτιώνονται σταθερά τις τελευταίες
εβδομάδες. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν σε άλλες περιοχές
της Ευρώπης η πανδημία δεν ενέπνεε ακόμη ιδιαίτερη
ανησυχία, η περιφέρεια της Μαδρίτης κατέγραφε 813
κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Ο αριθμός αυτός έχει
πέσει στα 152 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.
Αν δούμε όλες τις αποκαλούμενες "αυτόνομες κοινότητες" τις Ισπανίας (δηλαδή τις περιφέρειες με ευρύτατες
αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης) θα διαπιστώσουμε ότι μόνο
τα νησιά (Κανάριες και Βαλεαρίδες νήσοι), καθώς και οι
περιοχές της Γαλικίας και της Βαλένθια καταγράφουν
καλύτερα στοιχεία. Ακόμα και στη Γερμανία βλέπουμε
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού Ινστιτούτου
Ρόμπερτ Κοχ, πολλά από τα ομόσπονδα κρατίδια- μεταξύ
αυτών το Βερολίνο, η Βαυαρία και η Βρέμη- παρουσιάζουν
πλέον χειρότερη επιδημιολογική εικόνα.
Η εφημερίδα El Mundo και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για το "θαύμα της Μαδρίτης". Οι
ειδικοί προβληματίζονται, αλλά δεν βρίσκουν εξήγηση.
Τι είναι αυτό που κάνει σωστά η Μαδρίτη, δίνοντας ίσως
το παράδειγμα και σε άλλους;
"Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ", λέει
στην El Mundo ο επιδημιολόγος Χοσέ Χονάι Οχέδα, επισημαίνοντας ότι ακόμη "είναι πολύ νωρίς" για να έχουμε μία
αξιόπιστη εξήγηση. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και κάποιοι
συνάδελφοί του, απαντούν με μία υπόθεση εργασίας στο
ερώτημα "ποιο μπορεί να είναι το μυστικό της επιτυχίας":
τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι ισπανικές αρχές αγόρασαν πέντε
εκατομμύρια από αυτά τα τεστ και άρχισαν να τα εφαρμόζουν στις πιο "προβληματικές" από επιδημιολογικής
απόψεως συνοικίες της Μαδρίτης. "Ήταν μία σωστή απόφαση, γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε
κρούσματα πιο γρήγορα, με τρόπο απλό και οικονομικό,
ώστε όσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό να απομονωθούν
εγκαίρως", λέει ο Μιχέλ Άνχελ Ρόγιο, εκπρόσωπος του
ισπανικού συνδέσμου επιδημιολόγων. Βέβαια τα τεστ
ανίχνευσης αντισωμάτων θεωρούνται λιγότερο ευαίσθητα
από την καθιερωμένη μοριακή μέθοδο (PCR). Ωστόσο,
παρατηρεί ο Οχέδα, "ελάχιστα θετικά κρούσματα είναι
αυτά που δεν ανιχνεύονται".
Άλλες περιφέρειες της Ισπανίας, οι οποίες δεν καταφέρνουν να ελέγξουν τον κορωνοϊό παρά τα θεωρητικά
αυστηρότερα μέτρα τους, παρατηρούν τις εξελίξεις στη
Μαδρίτη με ένα μίγμα φθόνου και δυσπιστίας.
Αμφιβολίες εκφράζουν ιδιαίτερα οι Καταλανοί, που φιλοδοξούν να ανταγωνιστούν τους Μαδριλένους στα πάντα,

από το ποδόσφαιρο μέχρι
την οικονομία. "Δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία της Μαδρίτης, είναι
σαφές ότι εκεί επικρατεί
μπλακ-άουτ ως προς την
ορθή πληροφόρηση", δηλώνει απερίφραστα ο Καταλανός υπουργός Υγείας
Μαρκ Ράμεντολ.
Στην ίδια την Καταλωνία
εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι και θέατρα
παραμένουν κλειστά
μέχρι τις 23 Νοεμβρίου.
Κάθε τόσο ανανεώνεται η
σχετική οδηγία, που είχε
εκδοθεί για πρώτη φορά στις 16 Οκτωβρίου. Επιπλέον, η
Καταλωνία έχει απομονωθεί από την υπόλοιπη Ισπανία, ενώ
έχει επιβάλει και νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο Ράμεντολ; Δίνει ψευδή στοιχεία
για τη Μαδρίτη η κυβέρνηση της Ισπανίας; Κάποιοι ειδικοί
δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο να παρουσιάζονται κατά
τόπους προβλήματα ή ολιγωρίες στην καταγραφή των
στοιχείων, αλλά, όπως επισημαίνουν, "την κατάσταση στα
νοσοκομεία κανείς δεν μπορεί να την ωραιοποιήσει". Και
εκεί καταγράφεται βελτίωση, καθώς στις αρχές Οκτωβρίου
οι εισαγωγές ασθενών για κορωνοϊό στην ισπανική πρωτεύουσα έφταναν τις 2.500 ημερησίως, ενώ την περασμένη
Πέμπτη ήταν μόλις 238, μάλιστα την ίδια μέρα πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο 316 άτομα. "Η πραγματικότητα
είναι ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές ασθενών για Covid-19",
επιβεβαιώνει ο Σαούλ Άρες, επικεφαλής του τμήματος
Βιοτεχνολογίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικής
Έρευνας της Ισπανίας (CSIC).
Υπάρχει μία βασική διαφορά στην πρακτική που ακολουθούν οι τοπικές αρχές στη Μαδρίτη σε σχέση με την
υπόλοιπη χώρα: μόλις αυξάνονται τα κρούσματα σε μία
συνοικία δεν επιβάλλουν λόκνταουν σε ολόκληρη την πόλη,
αλλά μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή που αντιμετωπίζει
πρόβλημα. Εκεί κλείνουν δημόσια πάρκα και παιδικές
χαρές, ενώ επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας από τις
δέκα το βράδυ. Φαίνεται ότι η τακτική αυτή αποδίδει. Την
περασμένη Παρασκευή οι αρχές "ξεκλείδωσαν" τις δέκα
από τις συνολικά 32 προβληματικές περιοχές της ισπανικής
πρωτεύουσας, καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία είχαν
παρουσιάσει αισθητή βελτίωση τις προηγούμενες 14 μέρες.
Στη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας συμβάλλει
βέβαια και ο ...φόβος, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί και
τα μέσα ενημέρωσης. "Αλήθεια είναι αυτό, κι εμείς στην
οικογένειά μας προσπαθούμε να φοράμε σχεδόν πάντα
τη μάσκα και να τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις",
λέει ο 76χρονος συνταξιούχος Κάρλος, απολαμβάνοντας
ένα ποτήρι κόκκινο κρασί με τη σύζυγό του Λούρντες, 77
ετών, στο αγαπημένο τους στέκι, όπου βέβαια κάθονται έξω.
Με το "θαύμα της Μαδρίτης" δηλώνουν ευχαριστημένοι οι
πάντες και ακόμη περισσότερο η Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούζο.
Για πολλούς μήνες η 42χρονη επικεφαλής της τοπικής
κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης είχε δεχθεί
επικρίσεις για τη διαχείριση της πανδημίας από συναδέλφους σε άλλες περιφέρειες της Ισπανίας, αλλά και από την
κεντρική κυβέρνηση. Την κατηγορούσαν για αδράνεια.
Πολλά μέσα ενημέρωσης προεξοφλούσαν τον "πολιτικό
θάνατο" της πρώην δημοσιογράφου.
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Επιμένει στη λύση
δυο κρατών στην Κύπρο
ο Ερντογάν

Έφτασε γύρω στις 12.30 στα κατεχόμενα ο
Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν ενώ μία
ώρα νωρίτερα, με άλλο αεροπλάνο, είχε φτάσει ο Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής
Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Ο κ. Ερντογάν έφτασε με τη σύζυγό του Εμινέ
και σύμφωνα με την "Κίπρις ποστασί", στο
ίδιο αεροσκάφος μαζί του στα κατεχόμενα
ήρθαν ο πρώην Πρόεδρος της τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης, Ισμαήλ Καχραμάν, ο
πρώην Πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ,
ο ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ και ο Υπουργός
Επικοινωνίας, Φαχρετίν Αλτούγ.
Αμέσως, μετέβη στο Μνημείο Aτατούρκ στην
κατεχόμενη Λευκωσία. Έπειτα, γύρω στις
2 το μεσημέρι, έφτασε στη λεωφόρο Φαζίλ
Κιουτσιούκ, όπου λαμβάνει χώρα στρατιωτική παρέλαση. Οι πολίτες υποδέχτηκαν τον
Ερντογάν στον χώρο της παρέλασης πετώντας γαρύφαλλα στο όχημά του.
Στη συνέχεια, ο Ερντογάν και ο πρόεδρος του
ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, ανέβηκαν σε
στρατιωτικό τζιπ, το οποίο έκανε έναν γύρο
έτσι ώστε οι δύο ηγέτες να χαιρετήσουν τον
κόσμο.
Σε μια μακρά ομιλία, πριν τη στρατιωτική
παρέλαση, ο ηγέτης της Τουρκίας έκανε
ξεκάθαρες τις βλέψεις του για άλλη μια φορά,
επιμένοντας στη λύση των δύο κρατών στην
Κύπρο.
«Ευτυχώς οι Τουρκοκύπριοι ζουν στα εδάφη
τους με ελευθερία και αξιοπρέπεια, παρά τις
δεκάδες επιθέσεις εναντίον τους. Παρά τη
βία, τα βασανιστήρια και την προδοσία, δεν
τα παρατήσαμε ποτέ και πετύχαμε τη νίκη»,
είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στα 37 χρόνια
από την παράνομη ίδρυση του ψευδοκράτους.
Πρόσθεσε ότι: «Είναι προτεραιότητά μας να
βρούμε μια βιώσιμη λύση για το Κυπριακό με
τρόπο που θα διαφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια των Τουρκοκύπριων».
«Σήμερα υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί,
δύο διαφορετικά κράτη στην Κύπρο. Η λύση
των δύο κρατών πρέπει να διαπραγματευτεί
υπό το πρίσμα της εθνικής ισότητας».
Συνεχίζοντας σε προκλητικό τόνο, δήλωσε
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πια συνεργασία με τους Έλληνες στην Κύπρο. «Υπάρχει
μόνο ένα θύμα στο Κυπριακό και αυτό είναι
η Τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία έχει
μείνει στην αφάνεια εδώ και χρόνια και της
οποίας τα δικαιώματα τα έχουν σφετεριστεί».
O Eρντογάν επέμεινε και στο θέμα των παράνομων γεωτρήσεων, επισημαίνοντας ότι
θα συνεχιστούν οι σεισμογραφικές έρευνες
στην Ανατολική Μεσόγειο «μέχρι να βρεθεί
μια δίκαιη συμφωνία». Μάλιστα, ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι «δεν θα ανεχθούμε άλλα
διπλωματικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάποια
εξίσωση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα
μένει εκτός η χώρα μας και η ΤΔΒΚ – μόνο
έτσι θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα».
Για το άνοιγμα των Βαρωσίων, σχολίασε ότι
δεν γίνεται για να δημιουργήσει νέες έχθρες,
αλλά για να εξαλείψει τις ήδη υπάρχουσες.
Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας με
ανακοίνωσή της καταδικάζει την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους και τονίζει ότι η σημερινή προκλητική και παράνομη ενέργεια του
Τούρκου Προέδρου και του καθεστώτος στα
κατεχόμενα , να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα επί του εδάφους, θα καταγγελθούν
εκ νέου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τρ. Πειραιώς:
Προέβη σε πώληση
ακινήτου
έναντι €12 εκατ.

Στην πώληση ενός ακινήτου
στη συμβολή Λ. Κηφισού και
Κωνσταντινουπόλεως 1, στο Περιστέρι, προχώρησε ο Όμιλος
της Τράπεζας Πειραιώς μέσω
πλειοδοτικού διαγωνισμού, τον
οποίο διενήργησε η Πειραιώς
Real Estate ως σύμβουλος
πώλησης, με τον ΑΔΜΗΕ να
αναδεικνύεται πλειοδότης. Το
τετραώροφο ακίνητο, αξίας
12 εκατομμυρίων ευρώ και
συνολικής έκτασης 15.583 τ.μ.,
περιλαμβάνει γραφεία, καταστήματα, βοηθητικούς χώρους
και υποσταθμό της ΔΕΗ.
Ο Όμιλος της Τράπεζας
Πειραιώς διαθέτοντας ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων,
ικανών να καλύψουν τις πιο
απαιτητικές ανάγκες της αγοράς, προχωράει σε μια στρατηγικής σημασίας πώληση, που
ενισχύει ακόμα περισσότερο
την ηγετική θέση της εταιρείας
στον κλάδο του real estate.
Ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Group
Real Estate του Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς
Real Estate, κ. Γεώργιος Κορμάς, δήλωσε:
«Στο πλαίσιο της ενεργούς
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς, η Πειραιώς
Real Estate προχώρησε στην
πώληση του πολυδύναμου
τετραώροφου ακινήτου στο
Περιστέρι, αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ, αποδεικνύοντας ότι,
παρά τη δύσκολη περίοδο για
την εθνική οικονομία, υπάρχουν
ακόμα σημαντικά παράθυρα
ευκαιρίας στην εγχώρια αγορά
ακινήτων για στρατηγικής
σημασίας συμφωνίες. Με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, η
Πειραιώς Real Estate επιβεβαιώνει ότι είναι σε θέση να
ανταποκρίνεται στις υψηλές
απαιτήσεις και στις ανάγκες
της αγοράς, χάρη στην έμπειρη
ομάδα ειδικών υψηλής κατάρτισης που διαθέτει».

Στήριξη €126 εκατ. στον κλάδο
της ελαιοκομίας λόγω της πανδημίας

Τ

ην ενίσχυση του κλάδου της ελαιοκομίας με συνολικά 126 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκτακτη τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορά στην ενεργοποίηση του νέου Μέτρου 21 « Έκτακτη,
προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις
της πανδημίας COVID-19».
Το συνολικό ύψος της στήριξης ανέρχεται σε 126 εκατ. ευρώ,
με τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να
υποβληθούν από την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, στον ιστότοπο https://
p2.dikaiomata.gr/M21. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω
ενίσχυση έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (ΚΚΕΑ) με
βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης
έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019), οι οποίοι έχουν στη νόμιμη
κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων
με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή,
Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος
χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «μέχρι την έναρξη υποβολής των αιτήσεων

στήριξης - πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να
προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών τους
κωδικών στο σύστημα μέσω του ιστότοπου https://registration.
dikaiomata.gr/user_registration/».
«Το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει, συστηματικά και οργανωμένα, την
μεγάλη προσπάθεια στήριξης του παραγωγικού κόσμου της
πατρίδας μας, στη βάση του προγραμματικού μας σχεδίου για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, εξαντλώντας
όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται τόσο
από εθνικούς όσο και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους»
δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συμπληρώνοντας ότι «σε αυτή τη κατεύθυνση, αξιοποιήσαμε
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τους σημαντικούς
πόρους που διαθέτει, ώστε στην εξαιρετικά κρίσιμη αυτή
χρονική περίοδο να στηρίξουμε το ελαιόλαδο, ένα στρατηγικό εθνικό προϊόν για τη χώρα μας, με ισχυρή επίδραση στη
κοινωνικοοικονομική συνοχή των αγροτικών μας περιοχών,
σε όρους απασχόλησης και εισοδήματος».

Τέσσερα εμπορικά πάρκα από τους Ολλανδούς της Ten Brinke έως το 2022
Το ένα είναι ήδη υπό κατασκευή σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ακίνητα της οδού Πειραιώς και τα άλλα τρία θα
ξεκινήσουν να κατασκευάζονται την επόμενη χρονιά.
Ο λόγος για τα εμπορικά πάρκα που έχει δρομολογήσει, εν μέσω πανδημίας, η Ten Brinke Ελλάς, της ολλλανδικής Ten
Brinke, η οποία πραγματοποιεί αυτή την περίοδο ουκ ολίγα νέα projects σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, σε γραφεία,
καταστήματα, logistics, κατοικία «προκειμένου να υπάρχει διασπορά ρίσκου», όπως επισημαίνει στο ΝΜ ο διευθύνων
σύμβουλος κ. Φώτης Γιόφτσος.
Ειδικά όσον αφορά τα εμπορικά πάρκα, οι νέες επενδύσεις υλοποιούνται σε μία περίοδο κατά την οποία, λόγω Covid 19,
τα εμπορικά ακίνητα και δή τα malls φαίνεται να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους επενδυτές πανευρωπαϊκά,
ωστόσο «τα εμπορικά πάρκα είναι διαφορετικά, αφού η είσοδος στα καταστήματα είναι αυτόνομη κι έχουν ζήτηση ακόμη
κι εν μέσω πανδημίας από μεγάλους χρήστες- αλυσίδες», όπως επισημαίνει ο κ. Γιόφτσος.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕΝ ΒRΙΝΚΕ θα ολοκληρώσει εντός του 2021 τη μεγάλη επένδυση στην οδό Πειραιώς για το εμπορικό πάρκο των 15.000 τ.μ. συνολικά. Η επένδυση, αναμένεται να ανέλθει στα πέριξ των 25 εκατ. ευρώ, για το έργο που
προβλέπεται να εγκαινιαστεί το τελευταίο τρίμηνο του 2021, με τις μισθώσεις σε αλυσίδες να έχουν ήδη ξεκινήσει. Το
ακίνητο έχει μακρά ιστορία αν ληφθεί υπόψη ότι στέγαζε μέχρι τη μακρινή δεκαετία του ’90 τα γραφεία της βιομηχανίας
συσκευασιών ΒΙΣ, του ομίλου Φιλίππου. Τα σχέδια στο τέλος της δεκαετίας του ’90 του ομίλου Φιλίππου σε κοινοπραξία
με την ισραηλινή Plaza Centers για εμπορικό κέντρο 37.000 τ.μ. ουδέποτε υλοποιήθηκαν, ενώ ούτε οι Ισραηλινοί κατάφεραν
στη συνέχεια από μόνοι τους να φτιάξουν το νέο mall, μέχρι που πούλησαν με απώλειες το ακίνητο, (υπό την πίεση και των
προβλημάτων ρευστότητας του μητρικού ομίλου) το 2019 στους Ολλανδούς. To εμπορικό πάρκο που ήδη κατασκευάζεται
στην οδό Πειραιώς, στη συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισού θα έχει ‘’πράσινα’’ χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνει και
400 θέσεις στάθμευσης.
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Νέα εποχή στη Viohalco:
Στα χέρια του Γιάννη
Στασινόπουλου τα ηνία
του ιστορικού Ομίλου
Μία πρόταση σε ένα κείμενο 85 λέξεων. Τόσο
κρίθηκε πως είναι αρκετό για να γνωστοποιηθεί, πριν από λίγα 24ωρα, ότι ο Γιάννης Στασινόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο νέος
Διευθύνων Σύμβουλος της VIOHALCO, ενός
από τους πλέον εμβληματικούς βιομηχανικούς
ομίλους της χώρας, με κύκλο εργασιών άνω των
4,2 δις.ευρώ για το 2019, μονάδες παραγωγής
σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο,
πάνω από 9.500 εργαζόμενους και προϊόντα που
διανέμονται σε περισσότερες από 100 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό ενός ομίλου
που όσο δυναμικός και εξωστρεφής είναι στις
δραστηριότητές του, τόσο λιτός χαρακτηρίζεται
επικοινωνιακά, η ανακοίνωση για τη διοικητική
αλλαγή σκυτάλης στη VIOHALCO πέρασε
σχεδόν απαρατήρητη από μεγάλο μέρος της
αγοράς. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ακόμη
ορόσημο στην 83χρονη ιστορία του Ομίλου
καθώς και τυπικά τα ηνία του αναλαμβάνει η
τρίτη γενιά της οικογένειας Στασινόπουλου.
Ο Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος, Γιάννης όπως προτιμά να τον αποκαλούν, αναλαμβάνει εφεξής να κρατήσει το τιμόνι της
VIOHALCO μετά από σχετική απόφαση που
έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Από τον ιδρυτή της Μιχάλη, πρότυπο αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, τους συνεχιστές
της, τον κ. Νίκο Στασινόπουλο, τον κ. Ευάγγελο Στασινόπουλο, μέχρι την τρίτη γενιά, τον
Μιχάλη και τον Γιάννη, πάντοτε στόχος της
οικογένειας ήταν η διοικητική διαδοχή να υλοποιείται ομαλά. Έχοντας αναλάβει διοικητικές
θέσεις σε εταιρείες του ομίλου τα τελευταία 25
χρόνια και έχοντας θητεύσει ως εκτελεστικό
μέλος του ΔΣ της VIOHALCO, ο δευτερότοκος γιος του Νίκου Στασινόπουλου, κρίθηκε
πως έφθασε η ώρα να αναλάβει τη θέση του
CEO της εταιρείας, αντικαθιστώντας τον κ.
Ευάγγελο Μουστάκα.
Απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη, σπούδασε οικονομικά στο τμήμα Επιστημών Διοίκησης του
Πανεπιστημίου City του Λονδίνου και έχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας από το Cass
Business School (νυν The Business School)
του ίδιου πανεπιστημίου. Διατελεί µέλος του
Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Οργάνωση Νέων Προέδρων (The Young Presidents Organisation) και
του Δ.Σ. της Endeavor Greece. Ως μέλος ενός
από τα επονομαζόμενα «τζάκια» της χώρας,
ο 52χρονος σήμερα Γιάννης Στασινόπουλος,
ακολουθεί πιστά τους άγραφους κανόνες που
έχουν υιοθετήσει οι ομόλογοι του στην κάστα
του «παλαιού χρήματος». Απόλυτα αφοσιωμένος στην οικογενειακή επιχείρηση, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,
αναγνωρίζοντας τη ματαιότητα της άσκοπης
κοινωνικής προβολής και την επίφαση μιας
δήθεν κοσμικότητας, η οποία άλλωστε ποτέ
δεν ταίριαζε στο DNA της οικογένειας του.
Εξ ου και ουδέποτε έχει αποδεχθεί αίτημα για
συνέντευξη, ενώ ελάχιστες είναι οι δημόσιες
εμφανίσεις του, πόσο μάλλον οι διαθέσιμες φωτογραφίες του. Ακόμη και κατά την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον
περασμένο Ιούλιο, στην παρουσίαση της νέας
επένδυσης της ΕΛΒΑΛ στην μονάδα παραγωγής της εταιρείας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας,
επέλεξε να περιορίσει την έκθεσή του στο φωτογραφικό φακό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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14 προσλήψεις
προσωπικού
Φύλαξης
και Καθαριότητας
στο Βυζαντινό
Μουσείο
Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δέκα τεσσάρων (14)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου,
που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης,
και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων
101 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν.
Θεσσαλονίκης ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης για
διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών. 12 102 ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη (Δ.
Θεσσαλονίκης) Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης για
διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών. 2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου mbp@culture.
gr . Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η
σχετική υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α΄75) που
θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζονται
υπογεγραμμένες, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
δεν γίνονται δεκτές.

ΕΠΑΣ Καλαμπάκας του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Επαναπροκήρυξη
Ωρομίσθιου εκπαιδευτικού διδακτικού προσωπικού

Ο

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξης του διδακτικού
έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας του Οργανισμού.

Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού
- διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως εννέα
(09) μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού
έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑ.Σ). Στην παρούσα προκηρύσσονται κλάδοι
και ειδικότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες, τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών, τις ειδικότητες που λειτουργούν
στις ΕΠΑ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και τις αναθέσεις
μαθημάτων, ως κάτωθι: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ξυλογλυπτικής
& Διακοσμητικής Επίπλου 101 ΠΕ 08:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΘΗΜΑΤΩΝ ή ΠΕ 81:ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
/ΠΕ 89.02:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟ-

ΪΟΝΤΩΝ ή ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη
της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης - προκήρυξης,
αίτηση στην ΕΠΑΣ Καλαμπάκας, αντίτυπο της οποίας
μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω ΕΠΑΣ
ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ(www.
elgo.gr) . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
την αίτηση : - ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, Ταχ. διεύθυνση:
Ιωαννίνων 95, 42 200 Καλαμπάκα, τηλ. επικοινωνίας:
24320- 22781. 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.

2 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων
Εύβοιας για Χαλκίδα και Σκύρο
Η εφορεία αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιώντου 2ου
υποέργου Αρχαιολογική Παρακολούθηση της Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου,
Δ. Σκύρου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων
από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 θέση Χαλκίδα Γραφεία ΕΦΑ Ευβοίας ΥΕ Εξειδικευμένος/η
Εργάτης/τρια 1 θέση Δ. Σκύρου Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν
με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση :efaeuv@culture.gr β) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Eύβοιας, Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου 1,
Τ.Κ. 34133, υπόψιν Γραμματείας , (τηλ. επικοινωνίας: 2221022402) 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 16/11/2020 έως 20/11/2020).

ΤΡΙΤΗ
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Θέση Μηχανολόγου
Μηχανικού με μεταπτυχιακό
στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Την πλήρωση 1 θέσης έκτακτου προσωπικού στο
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Διαδικασίες Συναρμολόγησης και Σύνδεσης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με
Εκτύπωση LASER Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διαδικασίες Συναρμολόγησης και Σύνδεσης Ηλεκτρονικών
Κυκλωμάτων με Εκτύπωση LASER με κωδικό ΟΠΣ
5030517 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1271,με
Ε.Υ την Καθ. Ι. Ζεργιώτη, η οποία έχει ενταχθεί στη
Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Θέση: Ένα
άτομο- Ένα άτομο- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Κωδικός Θέσης:
ΣΥΝ-05 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Δίπλωμα
Μηχανολόγου Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
(στο σύνολο τουλάχιστον 300 ECTS). - Γνώσεις σε
μηχανολογικό σχεδιασμό. - Γνώσεις σε ρομποτική/
αυτόματο έλεγχο και προγραμματισμό (C++, Python,
Matlab). - Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού.
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Ερευνητική ή/και εργασιακή εμπειρία
σε ερευνητικά καθήκοντα ή έργα. - Πιστοποιημένη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26-11-2020

4 προσλήψεις εργατών
στην εφορεία αρχαιοτήτων
ΛασιθίοΥ
Η εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοίνωσε την
πρόσληψη εξειδικευμένων εργατών σε αρχαιολογικά
έργα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
εργασιών του υποέργου Ανασκαφική έρευνα στην
αρχαία Ιεράπυτνα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
έργου με τίτλο ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και με Κ.Α. 2017ΕΠ50200004
της ΣΑΕΠ 502, ως εξής: ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ σε αρχαιολογικά έργα Τέσσερις (4) Από την
υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες Ιεράπετρα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α)
είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efalas@
culture.gr β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 74,
72100, Άγιος Νικόλαος, υπόψη Μ. Σαπουντζή (τηλ.
επικοινωνίας: 2841022462) εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων 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 16/11/2020 έως 20/11/2020. Για να θεωρείται
έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία
πρόσληψης, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης
και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα
για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς
απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια
Ταχ. Κώδικας: 85700 Κάρπαθος
Πληροφορίες: Δημήτρης Γεργατσούλης
Τηλέφωνο: 22453-60139
Fax: 22453-60105
Αρ. Πρωτ.: 9368
Ανακοίνωση-Πρόσκληση
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών
Πολεοδομίας και περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι:
Με την 9/19 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρπάθου εγκρίθηκε η σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρπάθου, στην περιοχή
"Αφωτη", στο Ο.Τ. 7. (υπ. Αρ. 16922/186-71 Απόφαση Νομάρχη ΦΕΚ 153/Δ/97-1971).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.,
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Καρπάθου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση
της τροποποίησης και να υποβάλλουν
τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της
ανακοίνωσης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου (www.
Karpathos.gr) προς ενημέρωση των
πολιτών και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καρπάθου, όπου
μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν
ενστάσεις των ενδιαφερομένων, μέσα
στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.
Ομοίως αποστέλλουμε την παραπάνω
ανακοίνωση - πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους, ώστε να μεριμνήσουν με
δαπάνη τους για την δημοσίευσή της
σε δύο εφημερίδες, για δύο συνεχόμενες φορές και να μας προσκομίσουν τα

σχετικά φύλλα.
Κάρπαθος: 13/11/2020
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Δ. Καρπάθου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ
Η από 10 Νοεμβρίου 2020 αγωγή του
άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/98-Διαδικασία
τακτική των εναγόντων α) Ποικιλίδη Γεωργίου του Χαραλάμπους και β) Ποικιλίδη Νικολάου του Χαραλάμπους, κατοίκων Αιγάλεω Αττικής οδός Δημοσθένους
αρ. 41, η απευθυνομένη ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με
τα στοιχεία κατάθεσης Γενικός Αριθμός
Κατάθεσης: 8893/2020-Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 4197/2020-Διαδικασία:
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ κατά των
εναγομένων: 1. Παύλου-Φερδινάνδου
Σερπιέρη του Ιωάννη, κατοίκου Ιλίου
Αττικής οδός Δημοκρατίας αρ. 67, 2.
Σαβίνας-Ρεγγίνας Σερπιέρη του Ιωάννη,
κατοίκου Ιλίου Αττικής οδός Δημοκρατίας αριθμός 67, 3. Μαρίας-Πατρικίας Γ.
Παπαδημητρίου, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Νικ. Λύτρα αρ. 50, 4.
Πέτρου-Αλεξάνδρου Πρωτοπαπαδάκη
του Αριστείδη, αγνώστου διαμονής και
κατοικίας, 5. Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκη
του Αριστείδη, κατοίκου Εκάλης Αττικής
οδός Αγ. Γεωργίου αρ. 2 και 6. ΕλισάβετΦρειδερίκης του Νικολάου Αβέρωφ, κατοίκου Η.Π.Α., Snug Island, Clearwater,
Florida, 33767, κεκυρωμένο αντίγραφο
της οποίας με κλήση όπως προσέλθει
και παραστεί κατά τη συζήτησή της κοινοποίησαν οι ενάγοντες προς τον Κον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς με
την υπ’ αριθμ. 5023/13 Νοεμβρίου 2020
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Στεργίου Απ. Νι-

γριτινού για τον αγνώστου διαμονής και
κατοικίας εναγόμενο Πέτρο-Αλέξανδρο
Πρωτοπαπαδάκη του Αριστείδη, με την
οποία αγωγή τους οι ενάγοντες αιτούνται:
Α) Να αναγνωριστούν συγκύριοι έκαστος
κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός
ακινήτου των, οικοπέδου εκ Μ2=238,30
με την πάνω σ’ αυτό από αυτούς ανεγερθείσα πολυώροφη οικοδομή αποτελουμένη από α) υπόγειο εκ Μ2=116, β)
ισόγειο κατάστημα εκ Μ2=116, γ) πρώτο
όροφο εκ Μ2=108, δ) δεύτερο όροφο εκ
Μ2=108, η κυριότητα του οποίου περιήλθε στους ενάγοντες παράγωγα από
αγορά δυνάμει του υπ’ αριθμ. 33.927/20
Ιουνίου 1988 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου Σ/φου Αιγάλεω Αμαλίας Κυριακάκη μεταγεγραμμένου στα βιβλία
μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας
Τ. 189 και α.α. 254 και πρωτότυπα με
τα προσόντα της τακτικής και εκτάκτου
χρησικτησίας (ΑΚ 1041 και 1045) που
κείται στη θέση ‘’ΣΧΙΣΤΟ’’ του δήμου Κορυδαλλού Αττικής και επί της συμβολής
των οδών Θεσπιέων και Αγησιλάου, Β)
Κατ’ άρθρον 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 να
διορθωθεί η μη νόμιμη, ανακριβής και
εσφαλμένη πρώτη εγγραφή, η γενομένη
στα κτηματικά βιβλία του Κτηματολογικού
Γραφείου Νίκαιας, στο κτηματολογικό
φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα,
στα ονόματα των α΄) Ιωάννη Σερπιέρη
του Φερδινάνδου και της Λαυρίας κατά
ποσοστό εξ αδιαιρέτου 50%, β΄) Πρωτοπαπαδάκη Λαυρίας θυγ. Αυγερινού Αβέρωφ κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου 25%
και γ΄) Νικολάου Αβέρωφ του Αυγερινού
και της Ελένης κατά ποσοστό 25%, που
έλαβε ΚΑΕΚ 05 071 01 35 023/0/0 και να
διαγραφεί η γενομένη αυτή ανακριβής
και εσφαλμένη πρώτη εγγραφή από τα
άνω κτηματολογικά βιβλία και τα ονόματα αυτών, Γ) Να διαταχθεί με δικαστική
απόφαση η καταχώριση και εγγραφή
στα κτηματικά βιβλία, στο κτηματολογικό
βιβλίο και κτηματολογικό διάγραμμα του

Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας των
εναγόντων Ποικιλίδη Γεωργίου του Χαραλάμπους και της Ελισάβετ και Ποικιλίδη
Νικολάου του Χαραλάμπους και της Ελισάβετ κατά το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου
εις έκαστον και Δ) Να καταδικασθούν οι
εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη των
εναγόντων και στη δικηγορική αμοιβή
της πληρεξουσίας τους Δικηγόρου. Η
δημοσίευση της περίληψης αυτής στην
εφημερίδα γίνεται μόνο για τον αγνώστου
διαμονής και κατοικίας Πέτρο-Αλέξανδρο
Πρωτοπαπαδάκη του Αριστείδη. Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2020-Η συντάξασα
και υπογράφουσα την περίληψη αυτή
πληρεξουσία Δικηγόρος των εναγόντων
Ανθούλα Σ. Χατζησεβαστού, Δικηγόρος
του Δ.Σ.Α. Α.Μ. 28251.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρ. 8714/30-10-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
του Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Απαζίδη
Αθανασίου,
μετά την από 30-10-2020 παραγγελία
του Δικηγόρου Γιαννιτσών Απόστολου
Μπανιώτη, πληρεξουσίου δικηγόρου
του ενάγοντος
Βασιλείου Γιάγκου του Γεωργίου και της
Μαρίας κατοίκου Κρύας Βρύσης Πέλλας και προσωρινά ΗΠΑ (2705 Maill of
Georgia Bivd,
GA US zip code 30519) επιδόθηκε στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών
για την εναγόμενη Ελένη συζ. Βασιλείου Γιάγκου το
γένος Αθανασίου Σπανού, πρώην κάτοικο Κρύας Βρύσης Πέλλας και ήδη
αγνώστου διαμονής, η υπ' αρ. 266/2020
απόφαση του Μον.
Πρωτοδικείου Γιαννιτσών (αρ. κατάθεσης αγωγής 191/2020) - ειδικής διαδικασίας γαμικών διαφορών, προς γνώση
της και για τις
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νόμιμες συνέπειες.
Γιαννιτσά 16-11-2018
Ο ΠΛ/ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

παραστεί κατά την συζήτηση όταν και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2020
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ' αριθμ. 14.902/30-10-2020
Εκθεση Επίδοσής μου εγώ η Δικαστική
Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για τον εναγόμενο Elton Katoni
του Agim πρώην κάτοικο Αθηνών και νυν
αγνώστου διαμονής κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Θηβών κ. Δημητρίου
Μπάκα ως πληρεξούσιος της Χριστίνας
Αγαθής Χουλιάρα του Δημητρίου πρώην κάτοικο Θηβών και νυν Σεντ Γκάλεν
Ελβετίας ακριβές αντίγραφο της από
2-10-2020 κλήσης η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας και ζητάει να γίνει δεκτή
σύμφωνα με το αιτητικό της και μια μηνιαία διατροφή το ποσό των 400 ευρώ
καταβλητέο το πρώτο πενθήμερο κάθε
μήνα και εφεξής επί μια διετία. Στο τέλος της κλήσης υπάρχουν: α) έκθεση
κατάθεσης δικογράφου ειδικής αριθμό
356/ΕΓδ/2020, β) ταυτόχρονη έκθεση
του κ. Δικαστή Σωκράτη Σιαμέτη, τμήμα
ειδικής διαδικασίας ο οποίος έχοντας
υπόψη την παραπάνω αγωγή και τα άρθρα 173 παρ. 4 Κ.Πολ.Δικ. καθορίζει τα
έξοδα που πρέπει να προκαταβάλλει ο
εναγόμενος για την εκδίκαση της αγωγής
διατροφής σε τριακόσια ευρώ (300 €),
γ) πράξη ορισμού συζήτησης αρ. πιν. 2,
δικάσιμος 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ. και δ) κλήση
της ενάγουσας προς τον εναγόμενο για
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και καλούμενο ταυτόχρονα να

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθ 3.094/6-11-2020 Εκθεση
Επιδόσεως μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Δήμητρα
Κυβεριώτη, με έδρα στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός
Κάνιγγος αρ. 2, επέδωσα στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ελένη
Σ. Γυπαράκη για τον Βασίλειο Βασιλάκη του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο
Ζωγράφου Αττικής, οδός Ξηρογιάννη
αρ. 36, άλλως Καζαντζάκη αρ.1 και ήδη
αγνώστου διαμονής και κατοικίας, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Άννας Παπαγιαννοπούλου,
πληρεξούσιας της Μαρίας Παστρωμά,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από
02-07-2010 ΑΓΩΓΗΣ Διαζυγίου (Γ.Α.Κ.:
47600/2020) της Μαρίας Παστρωμά,
απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, της οποίας ωρίσθη
δικάσιμος η 08-02-2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09:00 (πινάκιο: Α2-35) στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, με
αίτημα να γίνει δεκτή και να λυθεί αμετάκλητα ο μετά του Βασίλειου Βασιλάκη
τελεσθείς την 17-2-2001 πολιτικός γάμος
στο Δημαρχείο Ζωγράφου, ο οποίος
ιερολογήθηκε την 8-11-2003 στον Ιερό
Ναό Αγίου Ιωάννου Σκαλανίου Κρήτης.
Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με
εντολή της κ. Αντιεισαγγελέως για τον
εναγόμενο, προς γνώσιν του και για τις
νόμιμες συνέπειες , καλούμενο άμα να
παραστεί ότε και όπου ως άνω ορίζεται .
Αθήνα, 11-11-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
1502

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,

Προς Δημάρχους

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509

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

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
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Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
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Συνδιαλέξεις εσωτερικού
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Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
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Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.)
Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
210 2701000
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία
Site: http://www.aerioattikis.gr/ παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ)
Site: http://www.athens-trolley.gr
Email: grammatia@athens-trolley.gr
210 25.83.300-6

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τέλος τα κάλαντα
φέτος τα Χριστούγεννα
Χριστούγεννα χωρίς κάλαντα θα ζήσουμε κατά πάσα πιθανότητα στα πλαίσια
της νέας -λόγω κορωνοϊού- κανονικότητας που βιώνουμε, όπως προανήγγειλε ο
Στέλιος Πέτσας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος
Πέτσας, μιλώντας στην ενημερωτική
εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι»,
υπογράμμισε πως «κάλαντα με τη λογική
που είχαμε πέρσι και όλες αυτές οι διαδικασίες όπως καταλαβαίνετε πρέπει να
μπουν στο πλαίσιο μιας νέας κανονικότητας». Προσέθεσε επίσης πως «εικόνες
με παιδάκια σε γειτονιές και από σπίτι σε
σπίτι δεν μπορούμε να δούμε».
Ο Στέλιος Πέτσας, στην ίδια συνέντευξη,
δήλωσε επίσης ότι το εμβόλιο κατά του
κορωνοϊού, αναμένεται να έρθει στη
χώρα μας τον Ιανουάριο κι άμεσα θα
ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ευπαθών
ομάδων και των υγειονομικών. Μέχρι
και το τέλος του δευτέρου τριμήνου
του 2021, η Ελλάδα αναμένεται να έχει
εφοδιαστεί με 25 εκ. παρτίδες εμβολίου,
ποσότητα που επαρκεί για την κάλυψη
όλου του πληθυσμού και με το δεδομένο
ότι χρειάζονται δυο δόσεις για κάθε
άνθρωπο.
Η βασική κατεύθυνση για το πανελλαδικό lockdown που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι να παρέλθει στις 30 Νοεμβρίου.
Παρά ταύτα, επιστήμονες εκτιμούν ότι η
πορεία των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, των νοσηλειών και των διαθεσιμοτήτων στις ΜΕΘ ενδέχεται να σημάνει την
παράταση του lockdown.
Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του
καθηγητή Μικροβιολογίας Αθανάσιου
Τσακρή, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαιος για παράταση του lockdown. O κ.
Τσακρής υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι
τις επόμενες ημέρες πιθανώς να αποφασιστεί ένα καθολικό lockdown -στα
πρότυπα του Μαρτίου- για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι νέες
μολύνσεις παραμένουν στα ύψη. Μέχρι
στιγμής, αυτό το σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί από κυβερνητικά στελέχη.
Παρά ταύτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι
εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης
του lockdown, επαναλαμβάνοντας ότι η
στόχευση είναι να λειτουργήσει η αγορά
τα Χριστούγεννα.

Προϋπολογισμός:

Τεράστιο έλλειμμα €13,4 δισ. λόγω
μέτρων στήριξης και ύφεση

Τ

εράστιο έλλειμμα ύψους 13,442 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, έναντι
στόχου για έλλειμα 987 εκατ. ευρώ, καταγράφει η πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού,
με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο ο μήνας Οκτώβριος κινήθηκε ικανοποιητικά και οι
πληρωμές φόρων (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κλπ) κινήθηκαν καλύτερα
από όσο υπολόγιζαν στο οικονομικό επιτελείο, με βάση
τους αναθεωρημένους (μετά τον lockdown του Μαρτίου)
στόχους του κρατικού Προϋπολογισμού.
Την ίδια στιγμή όμως, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2020 ανήλθαν στα 7,079 δισ. ευρώ
και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2,666 δισ. ευρώ έναντι
του στόχου (4,414 δισ. ευρώ), λόγω της υπερεκτέλεσης των
ενισχύσεων λόγω COVID-19.
«Τα φορολογικά έσοδα τον Οκτώβριο είχαν μείωση κατά
12,3%, κινήθηκαν συνεπώς καλύτερα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο» τονίζει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών «λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών. Δηλαδή τις επιπτώσεις της πανδημίας στα έσοδα από τουρισμό
που επηρεάζουν τον ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου, την μείωση
της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
και τα άλλα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση».
Ωστόσο τονίζει ότι «με δεδομένα τα έκτακτα υγειονομικά
μέτρα όμως, περιμένουμε σημαντική επιδείνωση των εσόδων
στο επόμενο διάστημα, που θα απεικονίζεται στα στοιχεία
για τα έσοδα το 2020 που θα καταγράφει ο υπό κατάθεση
προϋπολογισμός».
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση:
για ολόκληρο το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020:
Παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 13,442 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα
987 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
2020 (προ κορδωνοϊού δηλαδή) και πλεονάσματος 906 εκατ.
ευρώ που σημειώθηκε το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα
ύψους 9,056 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,261 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος
5,739 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38,403 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 4,787 δισ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.
Η σημαντική αυτή υστέρηση εσόδων, παρά τα αυξημένα
έσοδα ΠΔΕ, οφείλεται κυρίως, στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, στην
επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της,

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φορολογικών εσόδων.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 42,984 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,009 δισ. ευρώ ή 8,5%
έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 35.564 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6.052 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες
εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020
που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft
Budgetary Plan – DBP) 2021, το οποίο κατατέθηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2020 και οι οποίες
περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης, τα έσοδα από φόρους είναι μειωμένα κατά περίπου 43 εκατ. ευρώ.
Η υστέρηση αυτή από το στόχο, εκτός από την επίπτωση
της υγειονομικής κρίσης, οφείλεται κυρίως:
Στη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των
νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον COVID-19,
Στην καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 3 διμηνιαίων δόσεων που
είχαν προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020,
Στην καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 6 μηνιαίων δόσεων του στόχου.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την
έκδοση του οριστικού δελτίου
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.581 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 778 εκατ. ευρώ από το στόχο (3,802 δισ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,436 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,681
δισ. ευρώ έναντι του στόχου.
Eιδικότερα, τον μήνα Οκτώβριο 2020
το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,899 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 72 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 5,393 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου
κατά 5 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,569 δισ. ευρώ, μειωμένα
κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει
περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
2020.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Είναι επίσημο:
Την αγορά 18-24
αμερικανικών
μαχητικών F-35 ζητά
η Ελλάδα από τις ΗΠΑ
Ο κύβος ερρίφθη! Μετά την απόφαση του
Κυριάκου Μητσοτάκη για προμήθεια 18
δικινητήριων γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale (έξι καινούρια και
12 ελαφρώς μεταχειρισμένα), η ελληνική
κυβέρνηση απευθύνθηκε επισήμως στην
Ουάσιγκτον ζητώντας να προχωρήσει άμεσα η αγορά των περίφημων αμερικανικών
μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς
τύπου F-35.
Η επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Letter of Request - LOR) που
συντάχθηκε από το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας εστάλη στην αμερικανική κυβέρνηση στις 6 Νοεμβρίου.
«Η απόφαση για είσοδο (σσ της Ελλάδας) στο πρόγραμμα του F-35 Joint Strike
Fighter θα βασιστεί σε μια ποικιλία παραγόντων όπως το πρόγραμμα παράδοσης
των μαχητικών, το πλάνο αποπληρωμής,
η διαμόρφωση των αεροσκαφών και ένας
πιθανός συνδυασμός για την απόκτηση
συνολικά 18-24 τζετ (καινούριων ή μεταχειρισμένων από την αμερικανική πολεμική
αεροπορία, αν είναι διαθέσιμα)» αναφέρεται
στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας
με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου.
«Η άμεση απάντησή σας θα εκτιμηθεί»
επισημαίνεται στην επιστολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπογράφει ο
γενικός διευθυντής Εξοπλισμών και Επενδύσεων Θεόδωρος Λάγιος. «Λόγω εσωτερικών δημοσιονομικών ρυθμίσεων και
άλλων εφαρμόσιμων κανόνων εντός του
προϋπολογισμού και του πλαισίου της ΕΕ
για το έλλειμμα είναι κρίσιμης σημασίας
τα πρώτα F-35 να παραδοθούν μέσα στο
2021. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι
είναι δυνατό για την υλοποίηση αυτού του
φιλόδοξου προγράμματος».
Ο γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ως ο καθ' ύλην αρμόδιος από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
για την προώθηση θεμάτων σχετικά με τους
αμυντικούς εξοπλισμούς, προσκαλεί τους
αρμόδιους Αμερικανούς αξιωματούχους να
επισκεφθούν την Ελλάδα το συντομότερο
ώστε να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την
απόκτηση μιας μοίρας 18 έως 24 μαχητικών
αεροσκαφών F-35.

