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Ερντογάν κατά Μητσοτάκη:
Εκείνος αποφεύγει
το τραπέζι
των διαπραγματεύσεων
Επιμένει στη δική του ρητορική
ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν και συνεχίζει να
προκαλεί υποστηρίζοντας πως
η Ελλάδα είναι αυτή που στην
πραγματικότητα συνεχώς να αποφεύγει να
καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών.
Ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποίησε λίγα λεπτά πριν την
επίσημη επίσκεψη του στο Αζερμπαϊτζάν
αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και τόνισε πως «εμείς στεκόμαστε όρθιοι. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όσα δικαιώματα έχουμε στην Ανατολική
Μεσόγειο, όπως θα κάνουμε και με τη βόρεια
Κύπρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε στα ζητήματα αυτά. Όμως αν η
Ελλάδα ως γείτονας συμπεριφερθεί έντιμα
θα συνεχίσουμε να είμαστε στο τραπέζι».

Γιάννης Λαγός: Ενα βήμα
πριν από την άρση ασυλίας
από το Ευρωκοινοβούλιο
και τη φυλακή
Η διαδικασία για την εξέταση
της άρσης της ασυλίας του
πρώην χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού ξεκίνησε
στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη
συνάντηση που είχε η επιτροπή νομικών
υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(JURI) ορίστηκε η ευρωβουλευτής που θα
αναλάβει να εισηγηθεί την άρση ή μη της
ασυλίας του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Λαγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (GUE) Μανόν
Ομπρί, μέλος της JURI. Πρόκειται για μια
31χρονη πολύ δυναμική ευρωβουλευτή,
εκλεγμένη με το κόμμα του Ζαν Λικ Μελανσόν στη Γαλλία. Είναι μάλιστα συμπρόεδρος
της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο
Ευρωκοινοβούλιο, μοιράζεται την προεδρία
δηλαδή ολόκληρης της ομάδας με τον
Μάρτιν Σίρντεβαν του γερμανικού Die Linke.
Ως εισηγήτρια (rapporteur), η συγκεκριμένη
ευρωβουλευτής θα εισηγηθεί στους υπόλοιπους την πρότασή της με βάση την έρευνά
της για το αν πρέπει να αρθεί η ασυλία του
πρώην χρυσαυγίτη Λαγού ή όχι.
Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει,
αλλά σύμφωνα με πηγές από το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή θα προχωρήσει το ζήτημα
το συντομότερο δυνατό.

Διανομές

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Με διπλάσιο ρυθμό «τρέχουν» οι παραγγελίες
των Ελλήνων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου σε
σχέση με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από
τις ταχυμεταφορές κατά τη διάρκεια του β’
κύματος της πανδημίας. Το αποτέλεσμα είναι
να «φρακάρουν» τα courier, δημιουργώντας
αλυσιδωτές παρενέργειες.
σελ. 2

Διαδίκτυο

Πλέγμα προτάσεων για την επαναλειτουργία
της αγοράς, έστειλε με επιστολή του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος
Καφούνης.

Οι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να έχουν
μικρότερες πιθανότητες, σε σύγκριση με τους
άνδρες, να διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες και να εργάζονται στον τομέα αυτό,
όπως προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

«Σύνδρομο Harrods»
φοβούνται στην κυβέρνηση
Π

ροβληματισμό προκαλεί στην
κυβέρνηση το άνοιγμα του
λιανεμπορίου και το πώς θα
γίνει αυτό, εν όψει των γιορτών των
Χριστουγέννων. Οι σκηνές... αλλοφροσύνης έξω από τα Harrods στο
Λονδίνο, αμέσως μετά την λήξη του
lockdown στην Αγγλία, «τρομάζουν»
την κυβέρνηση και ενδεχομένως
«φρενάρουν» τις σκέψεις για σταδιακή άρση των περιορισμών στη
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, πριν από τις γιορτές.
Σύμφωνα με πηγές, στην κυβέρνηση κρατούν «μικρό καλάθι» για την
επαναλειτουργία του λιανεμπορίου,
με τον προβληματισμό να ενισχύεται
από τις εικόνες στις εταιρείες ταχυμεταφορών, που είναι ενδεικτικές της...
δίψας που υπάρχει στους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν σχεδόν... ρίξει το
Διαδίκτυο με τις online παραγγελίες.
Οι αποφάσεις αναμένονται μέσα στα
επόμενα 24ωρα, έπειτα πάντα και από
τις εισηγήσεις της επιτροπής των λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας, οι
οποίοι εμφανίζονται να μοιράζονται
την ίδια αγωνία.
Ένα εορταστικό «lockdown» δεν
μπορεί να αποκλειστεί -σενάριο που
εσχάτως ενισχύεται περισσότερο
Ήδη, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, είπε ότι
από σήμερα Πέμπτη έως το αργότερο
μέχρι το Σάββατο αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το
άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων.
Εκανε λόγο για πολύ δύσκολη εξί-

σωση, σημειώνοντας ότι «έχουμε μια
πτώση των δεικτών για εισαγωγές
στα νοσοκομεία, σε ΜΕΘ και σε
κρούσματα, αλλά όχι ακόμα ικανοποιητική. Μας απασχολεί, όμως, και
η κινητικότητα, που είναι αυξημένη
κατά 20%-25% σε σχέση με το πρώτο
lockdown». Η κόπωση είναι κακός
σύμβουλος για όλους μας, τόνισε.
Ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι «έτσι
όπως βλέπουμε τα στοιχεία, υπάρχει
μια αργή βελτίωση που μας έχει φέρει
μπροστά σε μια καθυστέρηση στην
άρση των περιοριστικών μέτρων. Ενδεχομένως αργήσει και άλλο η άρση
των περιοριστικών μέτρων. Το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας

θα γίνει με πολλή προσοχή. Όποια
βήματα κάνουμε θα είναι σταδιακά».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου δεν
θα ανοίξουν πολλές δραστηριότητες,
όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα
σχολεία κλπ., ενώ δεν υπάρχει εισήγηση από την επιτροπή για δυο
ταχύτητες στο άνοιγμα περιφερειών
της χώρας, ανάλογα με την επιδημιολογική επιβάρυνση, παρά το γεγονός
ότι παραμένει άνιση.
Αναφερόμενος στα σχολεία, τόνισε
πως «είναι βέβαιο ότι θα ανοίξουν στις
7 Ιανουαρίου».
Για τα Χριστούγεννα, είπε ότι «είναι
βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει μετακίνηση

από νομό σε νoμό».
Σχετικά με το ωράριο, είπε ότι εξαρτάται από το άνοιγμα του λιανεμπορίου.
«Εφόσον ανοίξει, θα υπάρξει μια επέκταση του ωραρίου. Για τις επισκέψεις
στα σπίτια θα είναι μέχρι 9 άτομα και
για παραμονές κι ανήμερα των εορτών θα υπάρξει μια διευθέτηση. Είναι
πολύ σημαντικό τώρα που έχουμε μια
αχτίδα φωτός μπροστά μας με το εμβόλιο, να καταπολεμήσουμε αυτή την
κόπωση. Θα υπάρξει μια προσαρμογή
και στο ωράριο της βραδινής κυκλοφορίας όταν ανοίξει το λιανεμπόριο,
αφού τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά
για περισσότερες ώρες, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός» ανέφερε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Πότε σταματούν
τα μαθήματα
με τηλεκπαίδευση
για τα Χριστούγεννα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Κανονικά συνεχίζονται τα μαθήματα,
μέσω της τηλεκπαίδευσης, για τα
σχολεία που θα εξακολουθήσουν να
είναι κλειστά για δια ζώσης διδασκαλία.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας ανακοίνωσε την παράταση
του lockdown έως και τις 7 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια απόφαση που
περιλαμβάνει και τα σχολεία, καθώς
επικράτησε το σενάριο να ανοίξουν
μετά τα Φώτα.
Ερωτηθείσα για την απόφαση, η
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου υποστήριξε ότι «εισηγηθήκαμε
την αναβολή του ανοίγματος των
σχολείων για δύο λόγους. Το πιο σημαντικό κριτήριο από την έναρξη της
πανδημίας είναι η εικόνα στις ΜΕΘ
και η εικόνα στις ΜΕΘ δεν βελτιώθηκε. Ετσι οποιαδήποτε κινητικότητα
εντός και εκτός των σχολείων θα
μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Αμφισβητήθηκε επίσης το
όφελος του ανοίγματος των σχολείων
αφού παρέμειναν 7 ημέρες μέχρι τις
διακοπές των Χριστουγέννων».
Στην τηλεοπτική συνέντευξη που
έδωσε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθησή του πως στις 7 Ιανουαρίου οι
μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις
και δεν θα χρειαστεί περαιτέρω
παράταση, καθώς θα υπάρχει μείωση
των κρουσμάτων.
Η μόνη εκκρεμότητα, που πλέον διευθετήθηκε, ήταν να αποσαφηνιστεί το
πότε θα σταματήσει η τηλεκπαίδευση
για τα σχολεία, δηλαδή τα μαθήματα,
για τα Χριστούγεννα. Σε ενημέρωση
που εξέδωσε, το υπουργείο Παιδείας
αναφέρει αρχικά ότι «παρατείνεται η
αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας
των σχολείων έως την 7η Ιανουαρίου
2021» και επισημαίνει ότι οι σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης συνεχίζουν να λειτουργούν
κανονικά έως τις 23 Δεκεμβρίου
2020.
«Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) συνεχίζεται στα σχολεία μας από το Νηπιαγωγείο μέχρι
και το Λύκειο έως τις 23 Δεκεμβρίου
2020» σημειώνει καταλήγοντας το
υπ. Παιδείας.
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Τρεις στους 10 Έλληνες
ονειρεύονται ταξίδια

«Βραχυκύκλωμα» στα κούριερ:

Διπλάσιες παραγγελίες
από όσες αντέχει το σύστημα

Μ

ε διπλάσιο ρυθμό «τρέχουν» οι παραγγελίες των Ελλήνων μέσω ηλεκτρονικού
εμπορίου σε σχέση με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις ταχυμεταφορές κατά
τη διάρκεια του β’ κύματος της πανδημίας. Το αποτέλεσμα είναι να «φρακάρουν»
τα courier, δημιουργώντας αλυσιδωτές παρενέργειες, σε πελάτες, και επιχειρήσεις, προσθέτοντας ακόμη ένα πλήγμα στην επιβαρυμένη λόγω κορονοϊού οικονομία.
Ενδεικτικό είναι ότι η Γενική Ταχυδρομική ανακοίνωσε την αναστολή δύο
υπηρεσιών της, η ACS
είχε ενημερώσει από την
προηγούμενη εβδομάδα,
πως ο μέσος όρος αναμονής παράδοσης είναι 6
ημέρες ενώ καθυστερήσεις
παρατηρούνται και από τα
ΕΛΤΑ. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες
μέρες ακόμη περισσότερο
ενόψει και της εορταστικής
περιόδου.
«Λόγω της εκρηκτικής
αύξησης των παραγγελιών στο διπλάσιο βλέπουμε
ότι έχει κορεστεί το Εθνικό
Δίκτυο Ταχυμεταφορών. Για παράδειγμα αν η μέση χωρητικότητα του εγχώριου συστήματος logistic, δηλαδή
αποθηκευτικών χώρων και ταχυμεταφορών, είναι στα
100 δέματα την μέρα, εμείς έχουμε ζήτηση 200 δέματα.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ταχυμεταφορών παρουσιάζονται κάποιες αδυναμίες εκτέλεσης παραγγελιών
λόγω του πάρα πολύ μεγάλου όγκου που χρειάζονται να
εξυπηρετήσουν αυτό το διάστημα. Υπάρχουν, όμως, και
μικρές ταχυμεταφορές οι οποίες θα μπορούσαν να παραδώσουν άμεσα» δήλωσε στο ethnos.gr o αντιπρόεδρος του
Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Μάκης
Σαββίδης.

E-mail: iho@otenet.gr

Όπως εξήγησε ο κ. Σαββίδης η έκρηξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι από
την περίοδο του Πάσχα
εφαρμόστηκε πρώτα στην
Ελλάδα, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, η ανέπαφη παράδοση των δεμάτων και αυτό
εξομάλυνε τον φόβο που
είχε ο Έλληνας καταναλωτής. «Μέχρι τότε το διάστημα που η ζήτηση έτρεχε με
διπλάσιους ρυθμούς ήταν
μικρό. Κατά τη διάρκεια
του πρώτου lockdown
αλλά και το καλοκαίρι το
ηλεκτρονικό εμπόριο κινούνταν- όχι όμως με τεράστιες αυξήσεις- επειδή
υπήρχε ανησυχία. Οι Έλληνες δεν γνώριζαν πως να αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση, φοβόταν τα courier και
δεν προχωρούσαν σε αγορές».
Αν και το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι διακαναλικό
καθώς το 70% των ελληνικών e-shop είναι επέκταση των
ελληνικών καταστημάτων, δημιουργώντας ηλεκτρονικό
καταστήματα από κοινού εκτιμάται ότι ο τζίρος των e-shop
έφτασε τα 10 δις ευρώ πέρσι ενώ στόχος του κλάδου είναι να
κλείσει το 2020 με 15 δισ ευρώ τζίρο. Λόγω της ανάπτυξης
του e-commerce, το 2018 η αγορά των ταχυμεταφορών
έφτασε σε μέγεθος περίπου τα 360 εκατ. ευρώ και το 2019
διακινήθηκαν πάνω από 70 εκατ. αποστολές .

Eurostat: Αύξηση απασχόλησης 1,2% στην Ελλάδα το γ' τρίμηνο
Αύξηση 1,2% σημείωσε ο αριθμός των απασχολούμενων στην Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με
το δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 1% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η απασχόληση είχε μειωθεί κατά 2,8% στην
Ελλάδα και κατά 3% στην Ευρωζώνη.
Οι ώρες εργασίας στην Ελλάδα αυξήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο κατά 29,9% έναντι αύξησης 14,8% στην Ευρωζώνη, μετά
τη μεγάλη πτώση τους κατά 22,6% και 13,6%, αντίστοιχα, που είχε σημειωθεί στο δεύτερο τρίμηνο. Όπως σημειώνει
η Eurostat, «ενώ ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον αριθμό των απασχολούμενων μετριάστηκε από τα
προγράμματα στήριξης των κυβερνήσεων, οι μεταβολές στις ώρες εργασίας ήταν πολύ πιο έντονες». Σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση και οι ώρες εργασίας ήταν μειωμένες στην Ελλάδα κατά 1,8% και
4,6%, αντίστοιχα, ενώ στο σύνολο της Ευρωζώνης ήταν μειωμένες κατά 2,3% και 4,5%, αντίστοιχα.
Η Eurostat αναφέρει ότι η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο ήταν η ισχυρότερη από το
1995 που άρχισαν οι σχετικές χρονολογικές σειρές. Η ίδια εκτιμά ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2020 ο αριθμός των
απασχολουμένων στην ΕΕ ανερχόταν σε 205,2 εκατομμύρια, από τους οποίους τα 157,4 εκατομμύρια άτομα ήταν
στην Ευρωζώνη.
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
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Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

Η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων δώρων
κάτω από το δέντρο θα είναι μια δύσκολη υπόθεση εφέτος για τις ελληνικές οικογένειες.
Όχι μόνο γιατί ο Άι Βασίλης έχει εγκλωβιστεί
στο τελευταίο μίλι, αλλά γιατί η ύφεση που
έχει προσκαλέσει η πανδημία και ο φόβος για
το τι μέλλει γενέσθαι έχει κάνει πιο εγκρατείς
τους καταναλωτές.
Σύμφωνα με έρευνα της ADMINE και του
AdmineInsightsLab που πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με το Graduate School του
Deree, ο προϋπολογισμός για τα εορταστικά
ψώνια, συμπεριλαμβανομένου του φαγητού
και των ποτών, δεν θα ξεπεράσει εφέτος τα
200 ευρώ, για την πλειονότητα των Ελλήνων.
Ποσό το οποίο είναι κατά 250 ευρώ μικρότερο
από τον προϋπολογισμό των Χριστουγέννων
του 2017 (έρευνα Deloitte).
Ας δούμε όμως πώς η πανδημία έχει επηρεάσει την αγοραστική δύναμη και πως σκοπεύουν να ξοδέψουν μέρος του εισοδήματός
τους οι Έλληνες την εορταστική περίοδο.
Επτά στους 10 καταναλωτές δήλωσαν πως
δεν θα ξοδέψουν περισσότερα από 200 ευρώ
εφέτος για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές
τους, 1 στους 4 θα ξοδέψει από 201 έως 400
ευρώ, ποσοστό 5% από 401 έως 600 ευρώ
και μόλις 1 στους 100 ανέφερε ότι θα ξοδέψει
πάνω από 600 ευρώ.
Το 38% των καταναλωτών που θα διαθέσει
μικρότερο budget συγκριτικά με πέρυσι,
δήλωσε ότι το μειωμένο εισόδημα είναι ο
πρωτεύων λόγος γι' αυτή του την απόφαση.
Ένας στους 3 (ποσοστό 33%) ανέφερε ότι
θα μειώσει τον προϋπολογισμό γιατί είναι
απαισιόδοξος/προβληματισμένος με την
οικονομία, ενώ 1 στους 5 (ποσοστό 21%) γιατί
θέλει να αποταμιεύσει.
Πώς όμως θα "μοιραστεί” ο φετινός χριστουγεννιάτικος προϋπολογισμός; Πρώτη
προτεραιότητα είναι η κατηγορία "φαγητό και
ποτό" και ακολουθούν με μεγάλη απόσταση
η ένδυση, τα παιγνίδια, οι ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ., δηλαδή τα προφανή. Στα μη
προφανή, λόγω της κατάστασης, δηλαδή
τον περιορισμό των μετακινήσεων, είναι τα
ταξίδια και οι εκδρομές. Επιλογή η οποία
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για 1 στους
10 Έλληνες και βρίσκεται στην πρώτη τριάδα
των προτεραιοτήτων για 1 στους 3 Έλληνες.
Ας σημειωθεί εδώ ότι η έρευνα διεξήχθη σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατά τη διάρκεια
του δεύτερου πανελλαδικού lockdown (2123 Νοεμβρίου) σε δείγμα 575 καταναλωτών.
Από την έρευνα προκύπτει επίσης πως 1
στους 2 καταναλωτές θα πραγματοποιήσει
τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του online,
ενώ 4 στους 10 εξέφρασαν την ανησυχία τους
για το άνοιγμα των καταστημάτων.
Ενώ, εξάλλου, το 34% όσων ζουν και εργάζονται στην Αθήνα δήλωσαν απαισιόδοξοι
όσον αφορά το μέλλον, ποσοστό το οποίο
υποχωρεί στο 29% στη Θεσσαλονίκη, η οποία
έχει δεχθεί και το ισχυρότερο κτύπημα από
την πανδημία.

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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FAZ: «Ούτε
οι κυρώσεις
πρόκειται
να αλλάξουν
την στάση
της Τουρκίας»

Ενόψει της επικείμενης -κρίσιμης για την Τουρκία- Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων,
η Frankfurter Allgemeine
Zeitung σχολιάζει: «Η Τουρκία
δεν χρειάζεται άλλα άσχημα
νέα. Η οικονομία δεινοπαθεί
από την ραγδαία υποτίμηση
της λίρας και η πανδημία
κατέστησε την Τουρκία μία
εκ των χωρών που επλήγησαν
εκτεταμένα από τον κορωνοϊό.
Αν σε όλα αυτά, έρχονταν
να προστεθούν ενδεχόμενες
κυρώσεις της ΕΕ, η χώρα
θα αποδυναμωνόταν ακόμη
περισσότερο. Το ενδεχόμενο
κυρώσεων όμως φαίνεται να
πλησιάζει. Δυνατές καθίστανται οι κυρώσεις εξαιτίας των
παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, πιο πιθανές
γίνονται λόγω των τουρκικών
προκλήσεων στην ανατολική
Μεσόγειο».
Όπως παρατηρεί η FAZ:
«Η γερμανική κυβέρνηση
αντιτάχθηκε στη σκληρότερη
οδό – δικαιολογημένα. Κι αυτό
διότι στο παρελθόν παρόμοιες
απειλές και συμβολικές κυρώσεις έπεφταν συνεχώς στο
κενό. Ο Ερντογάν δεν απέκλινε από τις σταθερές πολιτικές
θέσεις του. Αντιθέτως τα
μέτρα οδήγησαν εσωπολιτικά
σε σύμπνοια. Για τη γερμανική
κυβέρνηση καθίσταται όμως
όλο και πιο δύσκολο να αποτρέψει τις κυρώσεις που απαιτούν Γαλλία και Ελλάδα. Παρά
τις διαβεβαιώσεις, η Τουρκία
δεν έκανε τίποτα ώστε να
αποφευχθούν οι εντάσεις στη
Μεσόγειο και για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, που
θα συντελούσαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στο δικαστικό σύστημα της
χώρας. Ο πρόεδρος Ερντογάν
έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει:
Προκειμένου να παραμείνει
αξιόπιστη η ΕΕ, δεν θα αποφύγει τις κυρώσεις. Το τραγικό
είναι όμως, ότι ακόμη κι αυτές
δεν θα αλλάξουν τη στάση της
Άγκυρας»

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών:

Προτείνει εσωτερική
«εισφορά αλληλεγγύης»

Π

λέγμα προτάσεων για την επαναλειτουργία της αγοράς, έστειλε με επιστολή του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης. Ο κ. Καφούνης προτείνει μεταξύ άλλων, έκτακτη εισφορά 1% όσων ευνόησε η κρίση, 20%
«κούρεμα» οφειλών ως επιβράβευση των συνεπών που θα ανταποκριθούν σε μια γενναία ρύθμιση 120
δόσεων, μετατροπή μέρους της επιστρεπτέας 1, 2 και 3 σε επιδότηση και πολλά ακόμη «με στόχο να
μοιραστούμε όλοι δίκαια την ζημιά και να επιβιώσουμε οικονομικά» όπως σημειώνεται στη σχετική
επιστολή.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, για την επιτυχημένη επαναλειτουργία της αγοράς θεωρεί
κρίσιμο να συνυπολογισθούν τα παρακάτω:
- Ταυτόχρονη επαναλειτουργία όλων των καταστημάτων και όχι συγκεκριμένων κλάδων,
κάτι που δημιουργεί αναπόφευκτα αδικίες και
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
- Ιδανική ημερομηνία επαναλειτουργίας, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικοί δείκτες, θα
ήταν η Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, ώστε οι
επιπλέον ημέρες του Σαββατοκύριακου να
απορροφήσουν μέρος της κίνησης.
- Λειτουργία των επιχειρήσεων προφανώς
με δυνατότητα χρήσης όλων των σύγχρονων μεθόδων, χωρίς
όμως αυτές να λειτουργούν περιοριστικά αλλά συμπληρωματικά.
Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των καταστημάτων λιανικής είναι
αδύνατον να λειτουργήσει μόνο με ραντεβού, μεθόδους τύπου
click away ή μέσω του ψηφιακού καναλιού, το οποίο διαθέτουν
λιγότερες από 2 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις.
- Προσεκτικός σχεδιασμός κανόνων, που θα υποδείξουν οι ειδικοί
επιστήμονες, για την αποφυγή εμφάνισης φαινομένων «ακορντεόν», αλλά και ενός τρίτου -πιθανότατα καταστροφικού- «Lock
down», καθώς και αυστηρή επιτήρηση του συνόλου της κοινωνίας
για την τήρηση των κανόνων.
- Έγκαιρη ανακοίνωση των όρων επαναλειτουργίας της αγοράς,
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να προγραμματίσουν αναλόγως τις λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων τους.
- Ενίσχυση δρομολογίων ΜΜΜ στο μέγιστο δυνατό όριο τον
Δεκέμβριο, για ασφαλή μετακίνηση εργαζομένων και καταναλωτικού κοινού.
«Τα μέτρα στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έως
ότου η οικονομία επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς, πρέπει
να στοχεύσουν εντονότερα στην επιβίωση των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων» υπογραμμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος
Αθηνών και προτείνει:
- Συνέχιση καταβολής επιστρεπτέας προκαταβολής καθ' όλη τη
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αύξηση του διαθέσιμου
κονδυλίου σε τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ για τις επόμενες φάσεις,
με διατήρηση της πολύ σωστής επιδότησης του 50% που ήδη
εφαρμόστηκε.
- Μετατροπή μέρους του ποσού των επιστρεπτέων προκαταβολών
1, 2 & 3 που έχουν δοθεί σε μη επιστρεπτέο, ανάλογα με την πτώση
του συνολικού τζίρου της επιχείρησης κατά το 2020.
- Δημιουργία νέας ρύθμισης 120 δόσεων, που θα περιλαμβάνει το
σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης και η εξόφλησή τους
μεταφέρθηκε για την άνοιξη του 2021. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει
να ανακοινωθεί αμέσως, ώστε να δημιουργήσει κλίμα σχετικής
αισιοδοξίας. Επίσης να προβλέπει επιβράβευση των συνεπών, που
ξεχνούμε, με κούρεμα 20% της συνολικής οφειλής, αφαιρώντας
το ποσό της μείωσης από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Έτσι
θα δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο να τηρηθεί η ρύθμιση, θα ενισχυθούν
τα δημόσια ταμεία και θα δημιουργηθεί αίσθηση δικαιοσύνης
επιβραβεύοντας αυτούς που, παρά τις δυσκολίες, καλύπτουν τις
υποχρεώσεις τους προς το κράτος.

- Το οριζόντιο κριτήριο των επιλέξιμων ΚΑΔ
που ορίζει τις πληττόμενες επιχειρήσεις, οφείλει να αντικατασταθεί με το ποσοστό της συνολικής πτώσης τζίρου του 2020 σε σχέση
με το 2019 και να αποτελεί πλέον το βασικό
κριτήριο όλων των νέων μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
τμηματικά διαστήματα σύγκρισης τζίρου.
Επιπροσθέτως, να υπάρξει ειδική μέριμνα για
τη στήριξη νέων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν
μέσα στο 2020 και αποκλείονται από όλα τα
μέτρα στήριξης.
- Με δεδομένη την επαναλειτουργία της αγοράς σε καθεστώς χαμηλών τζίρων, απαιτείται η συνέχιση της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων κατά 40%, για τις αποδεδειγμένα
πληγείσες επιχειρήσεις, με βάση το αντικειμενικό κριτήριο της
πτώσης τζίρου για τους 3 πρώτους μήνες του 2021 και προαιρετική
ισχύ του μέτρου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με παράλληλη
επιδότηση του 50% του ποσού της μείωσης για τους ιδιοκτήτες.
- Θέσπιση προγράμματος τετράμηνης επιδότησης των εργοδοτικών
εισφορών από το κράτος μετά το τελικό άνοιγμα των καταστημάτων, κατά το πρότυπο στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων, με
σκοπό να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας μέχρι να επανέλθουμε
στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και να αποφύγουμε απολύσεις
ή λουκέτα.
- Αναστολή δόσεων δανείων έως και το Μάρτιο του 2021 και επαναλειτουργία του προγράμματος επιδότησης τόκων δανείων, όπως
ίσχυσε και στο πρώτο «Lock down».
- Άμεση δημιουργία χορηγικού δανείου με ευνοϊκούς όρους και
την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, που θα υποχρεώνει τις
τράπεζες να το προσφέρουν σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, με τζίρο
έως 250.000 ευρώ, που έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ι. Τσακίρη και της προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α. Χατζηπέτρου.
- Δημιουργία ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ, που θα αφορά στην
ψηφιακή αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στις
νέες ανάγκες της αγοράς που διαμόρφωσε η πανδημία Covid-19
στις εμπορικές επιχειρήσεις.
- Δημιουργία ειδικής ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων
σε ΔΕΚΟ και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής κοινής ωφέλειας.
- Τέλος, με σκοπό την εμπέδωση κλίματος κοινωνικής δικαιοσύνης, προτείνεται οι εταιρίες που αύξησαν τον τζίρο τους εν μέσω
κρίσης λόγω κορονοϊού να καταβάλουν εφάπαξ εισφορά 1% επί
αυτής της αύξησης του τζίρου του 2020.
«Οι παρεμβάσεις μας να είναι τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και
εφαρμόσιμες. Απόδειξη αυτού αποτελεί η ριζοσπαστική μας
πρόταση για έκτακτη εισφορά 1% επί της αύξησης του τζίρου των
επιχειρήσεων, η οποία θα χρηματοδοτήσει μέρος των παροχών
που έχουν ανάγκη οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και που σε καθεστώς
εκτάκτων, σχεδόν πολεμικών συνθηκών, αναγκάστηκαν χωρίς δική
τους υπαιτιότητα να δουν το προϊόν του κόπου τους να εξανεμίζεται.
Είμαστε βέβαιοι ότι με την αίσθηση δικαιοσύνης που διαθέτουν
όλοι οι επιχειρηματίες θα καταβάλουν πρόθυμα την έκτακτη αυτή
βοήθεια, αποδεικνύοντας ότι εν καιρώ πολέμου συμμετέχουμε
όλοι στην προκληθείσα ζημιά» καταλήγει η επιστολή.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

7°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6°C - 14°C

ΠΑΤΡΑ

8°C - 14°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

11°C - 20°C

ΛΑΡΙΣΑ

2°C - 15°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το υπερτρόφιμο –
θησαυρός
που θωρακίζει
όραση, δόντια
και οστά
Τα καρότα είναι ένας μικρός θησαυρός για τον οργανισμό, χάρη στην
υψηλή τους περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες άλλα
και ένα πλήθος αντιοξειδωτικών που
βοηθούν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η ευεργετική τους δράση δεν περιορίζεται στην αντιοξειδωτική τους
ιδιότητα αλλά ενισχύουν πολλαπλά
την υγεία, προφυλάσσοντας την καρδιά και τα οστά, μέχρι την εντερική
λειτουργία και, φυσικά, την όραση.
Διαβάστε τα επτά σημαντικά οφέλη
που μας προσφέρει το πορτοκαλί
υπερτρόφιμο:
1. Ωφελούν την καρδιακή υγεία
Με δύο περίπου γραμμάρια φυτικών
ινών, το καρότο μπορεί να συμβάλει
στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
περιορίζοντας την ποσότητα χοληστερόλης στο αίμα.
2. Προφυλάσσουν την υγεία των
δοντιών
Η κατανάλωση καρότων διεγείρει
τους σιελογόνους αδένες προς παραγωγή περισσότερου σάλιου, το οποίο
εμποδίζει τον σχηματισμό πλάκας.
3. Εξασφαλίζουν γερά οστά
4. Συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία
του εντέρου
Οι φυτικές ίνες, οι οποίες περιέχονται σε μεγάλη συγκέντρωση στα
καρότα, βοηθούν στον καθαρισμό
του γαστρεντερικού σωλήνα καθώς
και στην εύρυθμη λειτουργία του
εντέρου.
5. Είναι οι φύλακες των ματιών
6. Έχουν αντικαρκινική δράση
7. Βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου
Μια βασική διατροφική οδηγία στους
ασθενείς με διαβήτη είναι η κατανάλωση πολλών λαχανικών που δεν
περιέχουν άμυλο, όπως τα καρότα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τρεις κορυφαίες
διακρίσεις για
την Bayer Ελλάς
Η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer Ελλάς απέσπασε
Χρυσή διάκριση στην κατηγορία
«HR Team of the Year» για την
ευθυγράμμιση της στρατηγικής
του τμήματος με την αντίστοιχη
επιχειρησιακή στρατηγική μέσα
από συγκεκριμένες πρακτικές,
πρωτοβουλίες και συνεργασίες
με άλλα τμήματα.
Στην κατηγορία «Learning &
Development: Best Change
Management Strategy Initiative»
η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer Ελλάς απέσπασε Αργυρή διάκριση για την
καλύτερη καινοτόμο στρατηγική
στο change management για
τη θέσπιση νέων ρόλων και την
ανακατανομή αρμοδιοτήτων
στους τρεις επιχειρηματικούς
της Τομείς, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής
ή περιφερειακής αγοράς, την
ταχύτερη ανταπόκριση, την
ευχερέστερη λήψη αποφάσεων,
την ενίσχυση της κουλτούρας
συνεργασίας, της ενδυνάμωσης
ηγεσίας και ομάδων, αλλά και
της αποτελεσματικότητας και
υψηλής απόδοσης.
Η τρίτη, επίσης Αργυρή διάκριση
αυτή τη φορά στην κατηγορία
«Covid-19 Response Actions –
Most valuable HR team», ήρθε
να αναγνωρίσει τα γρήγορα
αντανακλαστικά που επέδειξαν όλες οι Διευθύνσεις της
εταιρείας από τις πρώτες κιόλας
ημέρες εφαρμογής των μέτρων
για τον περιορισμό της πανδημίας. Υιοθετώντας πιστά τα μέτρα
και τις συστάσεις της πολιτείας,
ο άμεσος και αποτελεσματικός
συντονισμός όλων των επιχειρησιακών ομάδων της εταιρείας,
διασφάλισε πρώτα και πάνω από
όλα την υγεία και την ασφάλεια
όλων των εργαζόμενων εντός και
εκτός γραφείων, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη επιχειρησιακή της λειτουργία.
Όπως δήλωσε η κα Αγγέλικα
Τζέμου, Head of HR στην Bayer
Ελλάς «To ανθρώπινο δυναμικό
αποτελεί για την Bayer Ελλάς
τον πυρήνα της επιτυχίας της
και της ηγετικής της παρουσίας
σε κάθε έναν από τους επιχειρησιακούς τομείς που δραστηριοποιείται. Οι φετινές διακρίσεις
της Bayer Ελλάς στις κατηγορίες
HR Team of the Year, Learning
& Development και Covid-19
Response Actions έρχονται να
επιβραβεύσουν τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία και αποδεικνύουν
περίτρανα πως όταν μια εταιρεία
επενδύει στην υγεία, στην
ασφάλεια και στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού της,
επενδύει στο ίδιο της το μέλλον
και την εξέλιξή της.»

ΣΕΓΕ:

200.000 € για τη στήριξη
της γυναικείας επιχειρηματικότητας
στα Βαλκάνια

Τ

ο σήμα έναρξης ενός νέου διετούς προγράμματος για τη στήριξη της Γυναικείας
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή των Βαλκανίων, συνολικού προϋπολογισμού 249.091 ευρώ, δίνει με σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ).

Όπως εξηγεί ο ΣΕΓΕ, το πρόγραμμα, που «τρέχει»
από τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον
Οκτώβριο του 2022, χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2020 -στο πλαίσιο της
Βασικής Δράσης 2, «Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ2,
Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων- και φέρει τον τίτλο
«Balkan Women Coalition vol. II - Social Start-Up
Booster for Supporting Female entrepreneurship in
Balkans».
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο ΣΕΓΕ, ενώ παράλληλα συμμετέχουν οι: Association of Businesswomen
Skopje (Βόρεια Μακεδονία), Association of Women
Entrepreneurs in Bulgaria "Vselena" (Βουλγαρία),
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Τουρκία), Shoqata
Shqiptare e Ambientalisteve Industriale (Αλβανία),

Asocijacijaposlovnihzena Crne Gore (Μαυροβούνιο)
και Association of Businesswomen in B&H (ΒοσνίαΕρζεγοβίνη). Υπενθυμίζεται ότι η Σύμπραξη των Γυναικείων Επιχειρηματικών Φορέων των Βαλκανίων
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΓΕ, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Balkan Women Coalition και η πρώτη
φάση του πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2012-2014.
Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα σταθερό
και πολυεθνικό δίκτυο οργανισμών και φορέων από
την περιοχή των Βαλκανίων, το οποίο παραμένει
και σήμερα ενεργό, υποστηρίζοντας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ φορέων υποστήριξης γυναικείας
επιχειρηματικότητας στα Βαλκάνια, καθώς και την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη βάσει κοινών
πηγών ανάπτυξης.

ΔΕΗ: Δανειακή σύμβασης 100 εκατ. με ΕΤΕπ
Νέα δανειακή σύμβαση ύψους 100 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
προκειμένου να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει το Δίκτυο Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος.
Η νέα δανειακή σύμβαση έχει 20ετή διάρκεια.
Στην ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται: «Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε
συνέχεια της από 14.10.2020 σχετικής ανακοίνωσης υπέγραψε στις 2.12.2020, νέα εικοσαετούς διάρκειας δανειακή
σύμβαση ύψους 100 εκατ. ευρώ, από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους 330 εκατ. ευρώ, με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί
στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον».
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FF Group: Τι θα λάβουν
οι ομολογιούχοι
αν δεν συναινέσουν

Διευκρινίσεις προς τους ομολογιούχους
Schuldschein για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που ένας ή αμφότεροι οι δανειστές δεν
συμφωνήσουν με την LuxCo II και την FF την
αντικατάσταση της LuxCo II από την εταιρεία ως
οφειλέτη, παρέχει η FF Group με ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια των από 18
Νοεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της σχετικά
με την έναρξη της πρόσκλησης σε συναίνεση
απευθυνόμενης προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολογιών ποσού
€249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (η
"Πρόσκληση των Eurobonds σε Συναίνεση") και
την έναρξη της πρόσκλησης σε συναίνεση απευθυνόμενης προς τους κατόχους των Ομολογιών
ποσού CHF 150.000.000 3,25% λήξεως 2021 (η
"Πρόσκληση των Swissbonds σε Συναίνεση" και
από κοινού με την Πρόσκληση των Eurobonds
σε Συναίνεση, οι "Προκλήσεις σε Συναίνεση") και
κατόπιν σειράς ερωτημάτων προς την εταιρεία
σχετικά με τις Προσκλήσεις σε Συναίνεση.
Στο πλαίσιο αυτό παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τις συναλλαγές που προτείνονται στις
Προσκλήσεις σε Συναίνεση, ενώ γίνεται, επίσης,
αναφορά:
i) στο δάνειο Schuldschein ποσού €20.000.000
λήξεως το 2021 εκδοθέν από την FF Group
Finance Luxembourg II SA (η "LuxCo II") και
εγγυηθέν από την εταιρεία (το "Schuldschein
20 εκ.") και
ii) στο δάνειο Schuldschein ποσού €31.000.000
λήξεως το 2021 εκδοθέν από την LuxCo II και
εγγυηθέν από την εταιρεία (το "Schuldschein 31
εκ." και από κοινού με το Schuldschein 20 εκ.,
τα "Schuldschein").
Συγκεκριμένα η Folli Follie διευκρινίζει πως αν
ένας ή αμφότεροι οι δανειστές των Schuldschein
δεν συμφωνήσουν με την LuxCo II και την εταιρεία την αντικατάσταση της LuxCo II από την
εταιρεία ως οφειλέτη αναφορικά με το ένα ή
αμφότερα τα Schuldschein, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο με τίτλο "Πράξη Αντικατάστασης Εκδότη" της Πρόσκλησης των
Eurobonds σε Συναίνεση και στην παράγραφο
με τίτλο "Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη"
της Πρόσκλησης των Swissbonds σε Συναίνεση, η εταιρεία θα υποχρεωθεί να μεταχειριστεί
τον αντίστοιχο δανειστή με τον ίδιο τρόπο, όπως
τους λοιπούς ανέγγυους δανειστές, οι οποίοι θα
λάβουν τα NUS, όπως αυτά περιγράφονται στην
παράγραφο με τίτλο "Νέες Ανεξασφάλιστες Ομολογίες" ("New Unsecured Notes" - τα "NUS")
των Προσκλήσεων σε Συναίνεση.
Στην περίπτωση αυτή:
i) το ποσό των NUS που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Ισχύος της Εξυγίανσης θα αυξηθεί
αντίστοιχα
ii) το ποσό των Νέων Ομολογιών που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Ισχύος της Εξυγίανσης θα
μειωθεί αντίστοιχα και
iii) ο αντίστοιχος δανειστής δεν είναι Διορισμένος Εκπρόσωπος. Προς αποφυγή αμφιβολιών,
ο αντίστοιχος δανειστής δεν θα δικαιούται να
λάβει Μετοχές AssetsCo κατά την Ημερομηνία
Ισχύος της Εξυγίανσης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Έμμισθες θέσεις υποψηφίων
διδακτόρων
και μεταδιδακτορικών
ερευνητών στον τομέα των
δικτύων 5ης γενιάς
από το Δημόκριτο
Η ερευνητική ομάδα MNL στο Ινστιτούτο
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοινώνει έμμισθες θέσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών υπό την επίβλεψη του ερευνητή
Δρ. Χαρίλαου Κουμαρά στη θεματική περιοχή
των δικτύων 5ης γενιάς (5G) και συγκεκριμένα
στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: - 5G
Core programmability for supporting Industry
4.0 applications - Private 5G networks for
vertical Industries, supporting deterministic
Networking - Cloud-native 5G Core evolution
and openness for NetApps development End-to-end 5G network slicing - AI-driven
5G network orchestration based on machine
learning techniques. Οι θέσεις είναι έμμισθες,
καθώς υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας πλήρες
βιογραφικό σημείωμα στο email koumaras [
a t ] iit.demokritos.gr μέχρι και τη Δευτέρα 14
Δεκεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Χαρίλαος Κουμαράς, τηλ. 210 650 3107

Θέση πτυχιούχου ΑΕΙ
στον ΕΛΚΕ
του πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Υποβολή Δηλώσεων προς Σύναψη μιας
Σύμβασης Ανάθεσης Εργου - Πτυχιούχος ΑΕΙ
(ΚΑ 4484) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της
Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/1311-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του
Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και
Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την
έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.34 απόφασης
της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση
659/30-11-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του
έργου με ΚΑ 4484 και τίτλο Δράσεις ερευνητικών πρωτοκόλλων και δημοσιότητας του
ερευνητικού έργου της Κλινικής Κοινωνικής
και Οικογενειακής Ιατρικής (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς
Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους
ενδιαφερόμενους ξεκινάει από την ημέρα της
δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και λήγει στις 16/12/2020 και ώρα 14:00. Στοιχεία επικοινωνίας για τη διαδικασία υποβολής
προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων / απόψεων: Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών & Συναλλαγών, Κατερίνα Μαστοράκη τηλ.:
2810- 393170, email: mastorak@uoc.gr.

16 προσλήψεις προσωπικού
φύλαξης καθαριότητας στην
εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η

εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.
και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΙΦΝΟΥ (Δ.
ΣΙΦΝΟΥ) Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1 102
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΝΑΞΟΥ (Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ)
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 3 103 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΔΡΟΥ (Δ. ΑΝΔΡΟΥ) Ν.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1 104 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (Δ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών 1 105 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΘΗΡΑΣ (Δ. ΘΗΡΑΣ) Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗ
ΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών 3 106 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥ-

ΚΛΑΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΙ
ΔΗΛΟΥ (Δ. ΜΥΚΟΝΟΥ) Ν.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 4 107 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΙ ΔΗΛΟΥ (Δ.
ΜΥΚΟΝΟΥ) Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1 108 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΘΗΡΑΣ (Δ. ΘΗΡΑΣ) Ν.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
πέντε (5) μηνών 1 109 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΔΗΛΟΥ (Δ. ΜΥΚΟΝΟΥ) Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1 Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (efakyk@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.

2 προσλήψεις ΠΕ Μηχανικού και ΤΕ Διοικητικού
στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Η εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ
ΜΝΗΜΕΙΟ της πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ
ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟγια χρονικό διάστημα πέντε [5] 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. ΠΕ Μηχανικού, ειδικότητας Πολιτικού
Μηχανικούμε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων Μία (1) θέση Ιωάννινα Κάστρο ΤΕ
Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων Μία (1) θέση ΙωάννιναΚάστρο Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης 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 8 έως και
14-12-2020 ).

5
4 προσλήψεις στο Δήμο
Γεωργίου Καραϊσκάκη
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ανακοίνωσε
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου
Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω
Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµό ατόµων 101 ∆ήµος Γεωργίου
Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών 8 µήνες 1 102 ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (εκσκαφέα φορτωτή) 8 µήνες 3
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν
την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα
από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου info@gkaraiskakis.gr, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Άνω Καλεντίνη
Άρτας Τ.Κ. 47044, απευθύνοντάς την στο Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού υπ’ όψιν κ. Ροκά Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2681360809).

Θέση Φυσικού
με μεταπτυχιακό
στις δορυφορικές
εφαρμογές
ΣΤΙΣ γεωεπιστήμες
από το αστεροσκοπείο
Αθηνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για
μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης:
MSc. Φυσικός, Δορυφορικές εφαρμογές στις
Γεωεπιστήμες), ως εξής: Πρόκειται για μία (1)
θέση ειδικότητας Φυσικών Επιστημών κατόχου
μεταπτυχιακού τίτλου και με αντικείμενο: - Επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων (με σκοπό
το σεισμοτεκτονικό δυναμικό σε συνάρτηση με
την ασφαλιστική κάλυψη του οικιστικού ιστού)
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται
με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα
συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στο επιλεγέν
προσωπικό. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος
στις Δορυφορικές εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος
της αλλοδαπής 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας. Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά λόγω των έκτακτων
μέτρων λόγω COVID19, εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr), δηλαδή το
αργότερο μέχρι 21-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, υπόψη κας Ελευθερίας Οικονομοπούλου, τηλ. 210-3490183, στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail
eoik@noa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον Δρ. Γεώργιο Δρακάτο, τηλ. 210-3490164,
e-mail: g.drakat@noa.gr.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
3 προσλήψεις
προσωπικού φύλαξης και
καθαριότητας στην εφορεία
αρχαιοτήτων Αχαΐας
Η εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοίνωσε
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα του
Νομού Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Μουσείο και Αρχαιολογικοί χώροι Πατρών (Δ. Πατρέων) Ν.
Αχαΐας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών. 1 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ Μουσείο και Αρχαιολογικοί χώροι
Πατρών (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Γραφεία
Εφορείας Αρχαιοτήτων (Δ. Πατρέων) Ν.
Αχαΐας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efaacha@
culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2 προσλήψεις
ΠΕ Κτηνιάτρων
στην περιφερειακή ενότητα
Καρδίτσας

3 προσλήψεις προσωπικού
φύλαξης και καθαριότητας στο
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Τ

ο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου
Ασιατικής Τέχνης που εδρεύει στην Κέρκυρα του Νομού Κέρκυρας.

101 Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρα (Δ.
Κεντρικής Κερκύρας & Διαποντίων Νήσων) Ν.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1 102 Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρα (Δ. Κεντρικής
Κερκύρας & Διαποντίων Νήσων) Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών 1 103 Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρα
(Δ. Κεντρικής Κερκύρας & Διαποντίων Νήσων)
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής

της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
πέντε (5) μηνών 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (
ssakareli@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.

3 προσλήψεις στο αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς
Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,
που εδρεύει στην Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων 100 Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής
Καρδίτσα (Δ. Καρδίτσας) Ν. Καρδίτσας ΠΕ
Κτηνιάτρων 8 μήνες 2 Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proslipsis.
kard@thessaly.gov.gr). Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η
αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές.

Το αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των
εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός
του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης
του έργου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια
απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες. ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού/ειδικότητας
Οικονομικού Μία (1) θέση Κιλκίς 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης και όχι πέραν των 8 μηνών
ΤΕ Λογιστών Μία (1) θέση Κιλκίς 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης και όχι πέραν των 8 μηνών
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΟΜΑΔΑΣ Α με εξειδίκευση
στη συντήρηση λίθου και κεραμικής και ελλείψει αυτών ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Μία (1) θέση Κιλκίς 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης και όχι πέραν των
8 μηνών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και έχοντας υπόψη την Απόφαση με αρ.
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β' 4899/06-11-2020), με έναν από τους ακόλουθους
τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
στη διεύθυνση efakil@culture.gr β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη
διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Τ. Κ. 61 100 Κιλκίς (υπόψη κ. Γεωργίου Φλώρου) (τηλ. επικοινωνίας: 2341022477, 2310413415) εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στον 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
8/12/2020 έως 14/12/2020).

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέση ΠΕ με μεταπτυχιακό
Βιοπληροφορικής
στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.) ανακοίνωσε
την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Ενίσχυση της ευεργετικής
δράσης των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν
την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά
Πλάκας [Ακρωνύμιο MacRepair], στο Ε.Ι.Π. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο Πληροφορικής ή
ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλων συναφών επιστημών, της
ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής. - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο
πεδίο της Βιοπληροφορικής. Σε περίπτωση που οι
ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της
αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως
και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας . Η γνώση αυτή θα
πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28, του
ΠΔ 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου
2020, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@
pasteur.gr Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την
ένδειξη: Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης MacRepair
#1 για την Πράξη με τίτλο Ενίσχυση της ευεργετικής
δράσης των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν
την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική
στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
[Ακρωνύμιο MacRepair] (όπως αυτός αναφέρεται στον
πίνακα του Παραρτήματος, αντιστοίχως).

2 προσλήψεις Αρχαιολόγων
στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη
επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση
των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ της πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, για δύο (2) μήνες 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. ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Ευρύτερη περιοχή Πογωνιάς
Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αιτ/νίας ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Ευρύτερη περιοχή Κατούνας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
Αιτ/νίας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη
διεύθυνση idox.efaait@gmail.com (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ
PDF), 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 08/12/2020
έως 14/12/2020). Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΛΟΥΙΖΟΥ, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9
– τηλ. 210-3240747, με την υπ’ αριθμόν
10.492/9-12-2020 έκθεσή μου επίδοσης,
επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ
– ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ για
λογαριασμό της ήδη αγνώστου έδρας,
Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΒΕΡΧΩΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
πρώην εδρεύουσα στην Ιωάννη Ράλλη αρ.2, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Πειραιάς
(Παλαιά Κοκκινιά), ΑΦΜ 091003186,
ΓΕΜΗ 1044443102000, νόμιμα εκπ/
μενη, μετά την από 09-12-2020 έγγραφη παραγγελία της κ. ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Κ.
ΚΩΣΤΑ, πληρεξούσιας Δικηγόρου των:
1. Νικολάου Παπαδόπουλου του Αγοραστού και της Δήμητρας, κατοίκου Δάφνης
Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 53, Α.Φ.Μ.
051947904, 2. Χρήστου Παπαδόπουλου του Αγοραστού και της Δήμητρας,
κατοίκου Δάφνης Αττικής, οδός Αρκαδίου
αρ. 53, ακριβές αντίγραφο της από 0211-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ των πρώτων κατά
της δεύτερης, με την οποία απευθύνεται στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η
παρούσα αίτηση του για τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτή, της οποίας το
κείμενο έχει ως εξής: «Να γίνει δεκτή η
παρούσα, προκειμένου να ανακληθεί η
υπ' αρθ. 5379/1990 απόφαση του Μον/
λούς Πρωτ/κείου Αθηνών, (διαδικασίας
Ασφαλιστικών Μέτρων) και να διαταχθεί
η εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσης σε βάρος της μητέρας μας Δήμητρας
συζ. Αγοραστού Παπαδόπουλου το γένος Νικολάου και Κωνσταντίνας Αποστολοπούλου, στα βιβλία Υποθηκών του
Υποθ/κείου Ηλιούπολης, στον τόμο 163
και με αριθ. 16096 Προσημείωση Υποθήκης επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό
ακινήτου μου και συγκεκριμένα: Επί ενός
διαμερίσματος αποτελούντος αυτοτελή,
οριζόντιον ιδιοκτησίας του πρώτου υπέρ
το ισόγειον PILOTIS ορόφου, μιας πολυκατοικίας, κείμενης επί της οδού Αρμαδίου αρ.53 (πρώην Κήπου 53) και εις την
θέσιν «Άνω Δάφνη», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Δάφνης, της
περιφέρειας του Δήμου Δάφνης Αττικής,
ανεγερθείσης επί οικοπέδου επιφανείας
μ.τ.153,90 εμφαινομένου υπό τα στοιχεία
Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από 3-3-81 σχεδ/μα του
πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Κουσίδη
το συνημμένο στο υπ’αριθμ. 4384/1981
συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Γ. Κατσάτου και συνορευόμενου Ανατολικώς
επί πλευράς Δ-Α μ.17,10 με ιδιοκτησία
κληρονόμων Ευφρ. Χριστοφορίδη, Δυτικώς επί πλευράς Β-Γ μ.17,10 με ιδιοκτησία Σταμ. Ηλιάδη, Βορείως επί πλευράς
προσώπου Α-Β μ. 9 με οδόν Αρκαδίου
αρ.53 και νοτίως επί πλευράς Γ-Δ μ.9 με
ιδιοκτησίαν αγνώστων. Το ως άνω διαμ/
μα έχει επιφάνεια μ.τ. 82,33, εμβαδόν
κοινοχρήστων μ.τ.14, συνολικό εμβαδόν ορόφου κοινοχρήστων μ.τ.96,30,
όγκον διαμ/τος μ.κ. 263,36, όγκον κοινοχρήστων μ.κ. 44,80, κατανομή όγκου
κοινοχρήστων μ.κ.102,76 και συνολικό
όγκο διαμ/τος μ.κ. 366,12 και ποσοστό
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου οικοπέδου
διακόσια είκοσι χιλιοστά και συνορεύει
Ανατολικώς με ιδιοκτησία Ευφρ. Χριστοφορίδη, Δυτικώς με ιδιοκτησία Σταμ.
Ηλιάδη, πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο και
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Βορείως με
την οδό Αρκαδίου και Νοτίως με φρεάρ
ανελκυστήρα, πλατύσκαλο και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. Να καταδικασθεί
η καθ’ης στην δικαστική μας δαπάνη.»
Η οποία κατατέθηκε στο ως άνω δικαστήριο την 04-11-2020 με ΓΑΚ: 81770
/ 2020 και ΕΑΚ: 9021 / 2020 με την
οποία ορίζεται ως χρόνος συζήτησής
της η 16η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αρ.Πι-

νακίου 70 και με τον όρο να επιδοθεί το δικόγραφο αυτό ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ
πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και
η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως
γνωστοποιούνται την παραμονή της
δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται
στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Για να
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες
καλούμενη να παραστεί όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 09-12-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΛΟΥΙΖΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 3599Α/01-12-2020 έκθεση επιδόσεως, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
με έδρα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας αρ.40,
επέδωκα, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κυρίας Αλεξάνδρας Κοκκώνη,
κατοίκου Κοζάνης, ως πληρεξούσιας
δικηγόρου του Νικολάου Θεοδωρίδη το
Θεοχάρη και της Αναστασίας, κατοίκου
Αθηνών, προς την κα Εισαγγελέα του
Πρωτοδικείου Κοζάνης κα Ευφημία Τσιράκογλου για λογαριασμό της Δέσποινας
συζ. Γεωργίου Τιρεκίδη, το γένος Ιωάννη
και Ελένης Σεράση, και ήδη αγνώστου
διαμονής (135 παρ.1 ΚΠολΔ), την από
25/10/2020 Αγωγή (άρθρου 6 παρ.2
Ν.2664/1998) ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής ΤΜ 168/20)
για την οποία ορίζονται όσα παρακάτω αναφέρονται: μέσα σε εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής,
οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις
προτάσεις τους και να προσκομίσουν
όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2
Ν.4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο
226 του ΚΠολΔ). Προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες προσκαλώντας την συγχρόνως να
πράξει εντός των νόμιμων προθεσμιών
τα οριζόμενα στην ανωτέρω πράξη του
αρμόδιου Γραμματέα. Επίσης ο ενάγων
αιτείται να αναγνωριστεί το προσβαλλόμενο με την ανακριβή πρώτη εγγραφή
δικαίωμα της κυριότητάς του, σε ποσοστό 100% πλήρους κυριότητας, επί
του ΚΑΕΚ 271120509001/0/9 στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού
Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, Υποκατάστημα Εορδαίας, να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής
επί του ΚΑΕΚ 271120509001/0/9, που
έχει καταχωριστεί μερικά, ήτοι σε ποσοστό 93,75% πλήρους κυριότητας, με
την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και
μερικά, ήτοι σε ποσοστό 6,25% πλήρους κυριότητας, υπέρ της Δέσποινας
συζύγου Γεωργίου Τιρεκίδη, το γένος
Ιωάννη και Ελένης Σεράση, ως ανακριβώς αναγραφόμενης δικαιούχου του
δικαιώματος και να εγγραφεί ο ενάγων
ως αποκλειστικός κύριος επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Περαιτέρω με την
παρούσα γνωστοποιείται στην ανωτέρω
προκειμένου να λάβει γνώση και για την
επέλευση κάθε έννομης συνέπειας ότι για
την απόδειξη της παρούσας αγωγής θα
εξετασθούν την 16η Φεβρουαρίου 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ενώπιον του
Ειρηνοδίκη Εορδαίας και στο κατάστημα
του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, μάρτυρες
οι: 1. Α.Θ. του Β, κάτοικος Πτολεμαΐδας,
2. Ι.Θ του Θ, κάτοικος Πτολεμαΐδας και 3.
Ν.Κ του Ι., κάτοικος Πτολεμαΐδας, όπως
αυτοί αναφέρονται στο παραπάνω επιδιδόμενο δικόγραφο.
Κοζάνη, 07/12/2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Ειρήνη Π. Μεράκου
Δημοκρατίας 40,ΤΚ 50100
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την με αριθμό 4.625E΄/7-12-2020
Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγρα-

φη παραγγελία του Δικηγόρου Ξάνθης
Απόστολου Αδαμίδη, πληρεξουσίου του
Αδαμίδη Ευαγγέλου του Αποστόλου,
κατοίκου Ξάνθης [2ο χλμ. Ξάνθης – Πετεινού] με ΑΦΜ 035634684 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, ήρθα και επέδωσα στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ξάνθης, για λογαριασμό
του Σοφιανίδη Φίλιππου του Γεωργίου,
κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 4-122020 Αίτησης [για την λύση ομόρρυθμης
εταιρείας – άρ. 259 Ν. 4072/2012] του
πρώτου κατά αυτού, που απευθύνεται
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
[διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας] και
ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση, αα διαταχθεί η δικαστική λύση της ομόρρυθμης
εταιρείς με την επωνυμία «ΑΔΑΜΙΔΗΣ
– Φ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα
την Ξάνθη λόγω των αναφερομένων
σπουδαίων λόγων, να καταδικασθεί ο
αντίδικος στην δικαστική δαπάνη και
αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου
του, και με την από 4-12-2020 πράξη
ορισμού συζήτησης [τμήμα εκουσίας
Μονομελούς] του Προεδρεύοντος Πρωτοδίκου του παραπάνω Δικαστηρίου με
την οποία ορίζεται δικάσιμος η 3-2-2021,
ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθ. πιν. 4
και με κοινοποίηση προ 30 ημερών, και
με την από 7-12-2020 έγγραφη παραγγελία του παραπάνω Δικηγόρου, να γίνει
η επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί
κατά την δικάσιμο όταν και όπου αυτή
ορίζεται, άλλως δικασθήσεται ερήμην.
Ξάνθη 7-12-2020
Ο επιδούς Δικαστικός Επιμελητής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

να αναγνωρισθεί ότι η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης, καταρτισθείσα
δυνάμει του υπ’ αριθ. 5.549/27-2-2006
συμβολαίου αγοραπωλησίας αγροτικού
ακινήτου της συμβολαιογράφου Εράνης
Χαραλαμπίας Αδαμοπούλου – Φάμπα,
είναι εικονική ως προς το πρόσωπο του
αγοραστή, ότι ο πρώτος των εναγομένων
εμφανίσθηκε φαινομενικά ως αγοραστής
και ότι η πραγματική αγοράστρια στην
άνω σύμβαση είναι η ίδια η ενάγουσα.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩ. ΚΑΣΣΕΡΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2.103Γ΄/27-112020 έκθεσης επίδοσης εμού, του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του
Εφετείου Ναυπλίου-Καλαμάτας Παναγιώτη Ιω. Κασσέρη, επιδόθηκε στον κ.
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, κ. Χαρίλαο Ράπτη, για τον εναγόμενο Κωνσταντίνο Γουρδουβέλη του
Φωκίωνα και της Αλεξάνδρας, πρώην
κάτοικο Τορόντο Οντάριο Καναδά και
ήδη άγνωστης διαμονής, επικυρωμένο
αντίγραφο της από 26-10-2020 αγωγής
της Σωφρονίας Καραγιάννη, κατοίκου
Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθ.
73Α, απευθυνόμενης της αγωγής στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας
και κατατεθείσας στη Γραμματεία του
Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 17/2020,
με την οποία η ενάγουσα ζητά να αναγνωρισθεί ότι η σύμβαση πώλησης και
μεταβίβασης, καταρτισθείσα δυνάμει του
υπ’ αριθ. 5.549/27-2-2006 συμβολαίου
αγοραπωλησίας αγροτικού ακινήτου της
συμβολαιογράφου Εράνης Χαραλαμπίας
Αδαμοπούλου – Φάμπα, είναι εικονική
ως προς το πρόσωπο του αγοραστή, ότι
ο πρώτος των εναγομένων εμφανίσθηκε φαινομενικά ως αγοραστής και ότι η
πραγματική αγοράστρια στην άνω σύμβαση είναι η ίδια η ενάγουσα.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩ. ΚΑΣΣΕΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Αριθμ. πρωτ. 22409
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 129 Ε2 στην αγροτική
περιοχή Κοινότητας Μενεμένης
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ.
Ακινήτου 129 Ε2 στην αγροτική περιοχή Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού
5.030,48 τμ
και
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 21η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ έως 10:30
πμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής
2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 590,00€
το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1%
επί του τελευταίου μισθώματος.
3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα
ετών αρχομένης από της υπογραφής
του μισθωτηρίου συμβολαίου.
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με
10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 708,00€, η οποία
αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της
σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί
του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος
έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης
καταβολής μισθώματος και την τήρηση
των όρων του μισθωτηρίου.
5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης,
αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν
τον ανάδοχο.
6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου
(1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08.00
– 16.00).
Αμπελόκηποι, 08/12/2020
O Δήμαρχος κ.α.α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2.104Γ΄/27-112020 έκθεσης επίδοσης εμού, του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του
Εφετείου Ναυπλίου-Καλαμάτας Παναγιώτη Ιω. Κασσέρη, επιδόθηκε στον κ.
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, κ. Χαρίλαο Ράπτη, για τον εναγόμενο
Παναγιώτη Αργύρη του Φωτίου και της
Ευγενίας, πρώην κάτοικο Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλλίας της Π.Ε.
Μεσσηνίας και ήδη άγνωστης διαμονής,
επικυρωμένο αντίγραφο της από 2610-2020 αγωγής της Σωφρονίας Καραγιάννη, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός
Ελευθερίας αριθ. 73Α, απευθυνόμενης
της αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Κυπαρισσίας και κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό
17/2020, με την οποία η ενάγουσα ζητά

Το FAX
της εφημερίδας
είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716
Το email
της εφημερίδας
είναι:
iho@otenet.gr
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html
1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
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
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
Συνδιαλέξεις εξωτερικού

134
121, 13888
18855
11888
129
139

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τι δείχνουν τα στοιχεία
της πανδημίας στη χώρα
Μείωση, παραμένοντας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα που δεν επιτρέπουν την παραμικρή χαλάρωση, καταγράφουν τα κρούσματα
κορωνοϊού τις τελευταίες ημέρες.
Την Τρίτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.382 νέα
κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα σε σύνολο
19.438 μοριακών ελέγχων και 10.612 rapid
test. Σημειώνεται ότι μία εβδομάδα πριν, και
συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, οι
νέες διαγνώσεις ήταν 2.199 σε σύνολο 21.032
μοριακών ελέγχων και 9.891 rapid test.
Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων
προκύπτει μία υποχώρηση των κρουσμάτων
κορωνοϊού στη χώρα, αν και οι επιστήμονες
θα κρίνουν στο τέλος της εβδομάδας την
επιδημιολογική εικόνα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν και τα δεδομένα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή τις εισαγωγές
στα νοσοκομεία και τους διασωληνωμένους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη οι διασωληνωμένοι
ανέρχονταν σε 579 έναντι 600 προχθές και
596 πριν από μία εβδομάδα. Η υποχώρηση
στον αριθμό των διασωληνωμένων προκαλεί
μία μικρή αισιοδοξία για πιθανή μείωση της
πίεσης στο σύστημα υγείας, ενώ ενδεικτικό
είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά
έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες, το νοσοκομείο «Παπανικολάου»
τελείωσε χθες το πρωί την εφημερία του με
κενές κλίνες Εντατικής Covid-19.
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι έστω και
με αργούς ρυθμούς ξεκινά μία τάση αποσυμφόρησης στα νοσοκομεία, η οποία μπορεί να
συνεχιστεί αν τα κρούσματα συνεχίσουν να
έχουν καθοδική πορεία. Η κατάσταση πάντως
στα νοσοκομεία είναι ασφυκτική και οι ειδικοί
προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει ουδεμία χαλάρωση.
Εντωμεταξύ, ανησυχία προκαλεί ο υψηλός αριθμός θανάτων ο οποίος από τις 20 Νοεμβρίου
και μετά κινείται σταθερά γύρω στους 100, ενώ
την Τρίτη ανέρχονταν σε 102.
Όπως έχουν εξηγήσει άλλωστε πολλές φορές
οι επιστήμονες της επιτροπής του υπουργείου
Υγείας για τον κορωνοϊό για να μειωθούν οι
απώλειες σε ζωές θα πρέπει να μειωθούν οι
εισαγωγές στα νοσοκομεία, και οι διασωληνώσεις. Οι επόμενες μέρες πάντως μέχρι το τέλος
της εβδομάδας κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες
τόσο για την πορεία της πανδημίας στη χώρα,
όσο και για την κοινωνικοοικονομική ζωή καθώς
να συνεχιστεί η καθοδική πορεία στα κρούσματα ενδέχεται να υπάρξει μία ελαφρά χαλάρωση
των μέτρων.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Μία στις 4 γυναίκες
στην Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε
καθόλου το Διαδίκτυο πέρυσι

Ο

ι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να έχουν μικρότερες πιθανότητες, σε σύγκριση
με τους άνδρες, να διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εργάζονται
στον τομέα αυτό, όπως προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στην
ψηφιακή εποχή (Women in Digital Scoreboard 2020), που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα, ευρισκόμενη στην 26η θέση, εμφανίζει σημαντική υστέρηση.
Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων,
στην ΕΕ μόνο το 18% των ειδικών στις
τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών είναι γυναίκες. Μόνο στις
βασικές ψηφιακές δεξιότητες παρατηρείται
στην ΕΕ διαχρονικά μείωση του χάσματος
μεταξύ των φύλων, από 10,5% το 2015 σε
7,7% το 2019.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η Φινλανδία,
η Σουηδία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες είναι
αυτές που διαθέτουν τις πλέον δραστήριες
γυναίκες της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αντίθετα στην ΕΕ-28 (επειδή τα στοιχεία αφορούν το 2019,
περιλαμβάνεται και η Βρετανία), οι γυναίκες στη Βουλγαρία
(28η), τη Ρουμανία (27η), την Ελλάδα (26η) και την Ιταλία
(25η) έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στην
ψηφιακή οικονομία μέσω της απασχόλησής τους, της χρήσης
του Διαδικτύου ή των δεξιοτήτων τους.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των γυναικών, η Ελλάδα βαθμολογείται με 40,5 έναντι μέσου όρου
54,5 στην ΕΕ. Οι γυναίκες ειδικοί αποτελούν μόνο το 16,4%
του εργατικού δυναμικού στις τεχνολογίες της πληροφορίας
και των επικοινωνιών στη χώρα μας, έναντι μέσου όρου 17,7%
στην ΕΕ. Τις ελάχιστες (βασικές) ψηφιακές δεξιότητες έχουν
οι μισές σχεδόν Ελληνίδες (49%) έναντι 52% των ανδρών στη
χώρα μας και μέσου όρου 56% για τις γυναίκες στην ΕΕ.
Γνώσεις πάνω από τις βασικές έχει το 22% των Ελληνίδων,
έναντι 24% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 31%
για τις γυναίκες στην ΕΕ.
Στις ηλικίες άνω των 55 ετών, στην Ελλάδα το ποσοστό γυναικών με ψηφιακές γνώσεις ανώτερες από τις απολύτως
βασικές, είναι κάτω του 5%, έναντι σχεδόν 10% μεταξύ των
ανδρών, ενώ στις ηλικίες 25-54 ετών το ποσοστό αυτό για τις
γυναίκες είναι περίπου 27% (άνδρες 30%) και στις ηλικίες
16-24 ετών είναι 46% (άνδρες 44%).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2019 εκτιμάται ότι ποτέ δεν
χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο σχεδόν μία στις τέσσερις γυναίκες στην Ελλάδα (24%), έναντι αντίστοιχου ποσοστού

20% μεταξύ των ανδρών στη χώρα μας και
μέσου όρου 10% για τις γυναίκες στην ΕΕ
(δηλαδή μία στις δέκα Ευρωπαίες δεν χρησιμοποίησε καθόλου το Ίντερνετ πέρυσι).
Το ποσοστό αυτό πάντως αυτό εμφανίζει
συνεχή πτωτική τάση, καθώς εκτιμάται ότι
πριν από δέκα χρόνια (2009) σχεδόν το 60%
των γυναικών στην Ελλάδα (και σχεδόν το
50% των ανδρών) δεν είχαν χρησιμοποιήσει
καθόλου το διαδίκτυο.
Μόνο το 36% των γυναικών στην Ελλάδα
(λίγο περισσότερες από μία στις τρεις) εκτιμάται ότι έκαναν το
2019 τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, έναντι 45% των
ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 65% στην ΕΕ (δηλαδή
διπλάσιες Ευρωπαίες από όσες Ελληνίδες χρησιμοποιούν το
online banking). Ανάλογα περίπου είναι τα ποσοστά χρήσης
των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (επαφών με
τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου): το 37% των Ελληνίδων έκαναν χρήση πέρυσι, έναντι 41% των ανδρών στη
χώρα μας και 66% του μέσου όρου για τις γυναίκες στην ΕΕ.
Μόνο στο 0,6% των συνολικά απασχολούμενων ανέρχονται
στην Ελλάδα οι γυναίκες ειδικοί στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (στον τομέα αυτό η χώρα
μας είναι τελευταία στην ΕΕ), έναντι 2,4% των ανδρών και
μέσου όρου 1,6% για τις γυναίκες στην ΕΕ. Αντίθετα, πολύ
ικανοποιητικό είναι το ποσοστό 14,5% των γυναικών με πτυχίο
στα πεδία Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών
(STEM) στην Ελλάδα, η οποία είναι 8η στην ΕΕ, ελαφρώς
πάνω από το μέσο όρο 14,3% στην ΕΕ.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση
αυτών των ελλείψεων και μέσω ενός πενταετούς σχεδίου
δράσης που παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο
δεξιοτήτων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων Women in Digital
Scoreboard αποτελεί τμήμα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας
και κοινωνίας (DESI) και αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών-μελών στη χρήση του Διαδικτύου, στις δεξιότητες των
χρηστών του διαδικτύου, καθώς και στις ειδικές δεξιότητες
και στην απασχόληση, βάσει 12 δεικτών.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Οι μεγαλοφειλέτες
«φεσώνουν»
αλύπητα
το Δημόσιο

Είτε η οικονομία πάει πρίμα είτε
κλυδωνίζεται από κρίσεις από
αυτή, ένα πράγμα δεν αλλάζει:
Οι μεγάλοι οφειλέτες αυξάνονται
και αυξάνουν και τις οφειλές τους
στις εφορίες, κοινώς πίνουν εις
υγείαν των κορόιδων που αγωνιούν για το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει
ο μήνας.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τα
μητρώα των οφειλετών του Δημοσίου, όπως τα επεξεργάστηκε
το Γραφείο του Προϋπολογισμού
του Κράτους, είναι πραγματικά
αποκαλυπτικά, συνάμα εξοργιστικά. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου καταγράφηκε σημαντική
μείωση κατά 483.436 πρόσωπα
(φυσικά και νομικά) σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.867.892 οφειλέτες. Η
συγκεκριμένη μεταβολή ερμηνεύεται εν μέρει από τον μεγάλο
αριθμό των χρεών σε αναστολή
είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID19.
Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των οφειλετών εντοπίζεται
στην κατηγορία που αφορά σε
χρέη μικρότερα από 50 ευρώ
(μείωση κατά 249.882 οφειλέτες).
Στις κατηγορίες οφειλής μέχρι
τα 20.000 ευρώ, η πτώση του
αριθμού των οφειλετών σε ετήσια
βάση συνοδεύεται από μείωση
του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.
Ενδεικτικά, στο εύρος οφειλής
μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ ο
αριθμός των οφειλετών μειώθηκε
κατά 84.250 πρόσωπα, ενώ παράλληλα σημειώθηκε μείωση
του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου
κατά 146,6 εκατ. Ευρώ.

