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Μείωση 40% στις αιτήσεις
ασύλου και 62%
στους μετανάστες
που διαμένουν σε ΚΥΤ
τον Νοέμβριο σε σχέση
με τις αρχές του 2020
Μείωση κατά 40% καταγράφηκε
στις εκκρεμότητες εξέτασης των
αιτημάτων ασύλου τον Νοέμβριο
2020 σε σχέση με τις αρχές του
χρόνου, όπως αποτυπώνεται στα
μηνιαία στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο
2020 υπήρχαν 140.552 εκκρεμή αιτήματα, ενώ
στο τέλος Νοεμβρίου 83.172. Επίσης, όπως
αναφέρεται στα στοιχεία, οι διαμένοντες στις
δομές φιλοξενίας της χώρας έχουν μειωθεί
σημαντικά. Στο τέλος Νοεμβρίου ανέρχονταν
σε 69.647 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ενώ
τον Ιανουάριο ήταν 93.037. Η συνολική μείωση
των διαμενόντων στα νησιά του Αιγαίου
ανέρχεται σε 58,5% από τις αρχές Ιανουαρίου,
ενώ η μείωση στα ΚΥΤ των νησιών από τις
αρχές του χρόνου αγγίζει το 62%. Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα τον Νοέμβριο
2020 ανήλθαν σε 1.075, ενώ από την αρχή του
έτους οι μεταφορές έχουν φτάσει τις 31.765.
Σημειώνεται, ότι για το σύνολο του 2019 οι
μεταφορές είχαν ανέλθει σε 21.504. Οι
αποχωρήσεις από την Ελλάδα προς τρίτες
χώρες εκτός ΕΕ και προς κράτη-μέλη της ΕΕ
ανήλθαν για τον Νοέμβριο σε 1.070 και από την
αρχή του χρόνου σε 9.810.

Βερολίνο και Παρίσι
φοβούνται κύμα πτωχεύσεων
λόγω της πανδημίας
Οι υπουργοί οικονομίας της
Γερμανίας Πέτερ Άλτμάιερ και
της Γαλλίας Μπρουνό Λε Μερ,
σε κοινή τους συνέντευξη στην
(γερμανική) οικονομική
εφημερίδα «Handelsblatt» και τη γαλλική
εφημερίδα «Les Échos» επισημαίνουν τον
αυξανόμενο αριθμό πτωχεύσεων λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού.
« Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση, τόσο περισσότερο θα αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίζουμε το φάσμα των χρεοκοπιών», δήλωσε
ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών
Πέτερ Άλτμάιερ, ενώ ο Γάλλος υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών, Μπρουνό Λε
Μερ, συμπλήρωσε πως «ξεκινά τώρα μια
επικίνδυνη φάση κατά την οποία πρέπει να
υποστηρίξουμε ιδιαίτερα εύθραυστους τομείς όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια
και ο πολιτιστικός και αθλητικός τομέας».

Αδήλωτα τετραγωνικά

Ακρόπολη

Με το νέο έτος αναμένεται να έρθει στους ιδιοκτήτες, που αποκάλυψαν στους δήμους επιπλέον
αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων τους, το ...χαράτσι των πρόσθετων δημοτικών τελών και φόρων
για όλο το 2020. Ωστόσο, για την πληρωμή για
τα αδήλωτα τετραγωνικά θα διευκολυνθούν από
τη δυνατότητα δόσεων.
σελ. 2
➞

Τουρκία

«Τα νερά της βροχής είναι μεγαλύτεροι εχθροί
για τους βράχους της Ακρόπολης, ακόμα και
από τους σεισμούς»: Στο παραπάνω συμπέρασμα είχαν καταλήξει οι ειδικοί επιστήμονες, το
2014, μελετώντας τα αίτια στα οποία οφειλόταν
η κατάρρευση, λίγους μήνες πριν, ενός μεγάλου
τμήματος βράχου.
σελ. 3

Συμφωνία έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις προέκυψε στη Σύνοδο Κορυφής
επί των συμπερασμάτων που αφορούν στην
απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της
παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.
➞ σελ. 8

➞

Στέλιος Πέτσας:

Με click away
το λιανεμπόριο
Ανοίγουν Δευτέρα κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία

Τ

α μέτρα που θα ισχύσουν εν
όψει των εορτών παρουσίασε
η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μαζί
με τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι
Γεωργιάδη, εξήγησαν πώς θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο, αλλά και
παρουσίασαν τον οδικό χάρτη για το
άνοιγμα, από Δευτέρα, βιβλιοπωλείων
και κομμωτηρίων.
Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι η πληρότητα
στις ΜΕΘ ανέρχεται σε 83% στην επικράτεια, 77% στην Αττική και 91% στη
Θεσσαλονίκη. «Το συμπέρασμα από
την αξιολόγηση των δεδομένων δεν
είναι δυστυχώς ικανοποιητικό» τόνισε.
«Δεν πέφτουν τα κρούσματα και δεν
αποσυμφορούνται οι ΜΕΘ στον βαθμό που αναμενόταν. Με ευθύνη όλων
μας. Δεν μπορούμε κατ' επέκταση
να προχωρήσουμε σε επανεκκίνηση
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο και στον χρόνο
που όλοι θα θέλαμε» υπογράμμισε.
Και συνέχισε ο κ. Πέτσας: «Παρά το
γεγονός ότι παρήλθαν πέντε εβδομάδες από την εφαρμογή του δεύτερου lockdown, η επιδημιολογική
κατάσταση στη χώρα παραμένει επιβαρυμένη. Τα κρούσματα σε εθνικό
επίπεδο παραμένουν υψηλά. Τα πιο
πολλά -ανά 100.000 κατοίκους πληθυσμού- εντοπίζονται στους Νομούς
Πιερίας, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας,
Ξάνθης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης,

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο ΥΠΑΝ Αδωνις Γεωργιάδης.

Λάρισας και Φλώρινας. Ανησυχητική
κρίνεται -με βάση τον κυλιόμενο μέσο
όρο των 7 ημερών- και η κατάσταση
στη Δυτική Αττική. Την ίδια στιγμή,
πιεστική εξακολουθεί να παραμένει
και η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και ιδίως στις ΜΕΘ των οποίων
το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 83%
στην Επικράτεια, 77% στην Αττική
και 91% στη Θεσσαλονίκη».
«Το συμπέρασμα από την αξιολόγηση
των δεδομένων δεν είναι δυστυχώς
ικανοποιητικό: δεν πέφτουν τα κρούσματα και δεν αποσυμφορούνται οι
ΜΕΘ στο βαθμό που αναμενόταν.
Με ευθύνη όλων μας. Δεν μπορούμε,

κατ' επέκταση, να προχωρήσουμε σε
επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με τον τρόπο
και στον χρόνο που όλοι θα θέλαμε.
Καταστάσεις συνωστισμού - όπως
αυτές που είδαμε στη Βρετανία και
τη Γαλλία - χτυπούν ένα καμπανάκι
κινδύνου σε όλους μας. Είναι αναγκαίο
να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες στη
χώρα μας. Και είναι στο χέρι μας».
Με αυτά τα δεδομένα, το λιανεμπόριο
θα ανοίξει με τη μέθοδο του «click
away» από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου.
Συνοπτικά, όπως είπε ο κ. Πέτσας:
- Παραμένει σε αναστολή το λιανε-

μπόριο σε όλη την Επικράτεια.
- Από την Κυριακή θα επιτρέπεται η
μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα μέσω του click away.
- Ανοίγουν τα κομμωτήρια από την
Δευτέρα 14/12/2020.
- Ανοίγουν τα βιβλιοπωλεία από την
Δευτέρα 14/12/2020.
- Ανοίγουν οι εκκλησίες ανήμερα τα
Χριστούγεννα και τα Φώτα με όριο 9
άτομα στις εκκλησίες και 25 στους
μητροπολιτικούς ναούς.
- Δεν θα γίνει Αγιασμός των υδάτων.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10
το βράδυ, παραμένουν τα sms.
- Με «κωδικό 2» θα πηγαίνουμε για
ψώνια και στα κομμωτήρια.
- Τρεις οι ημέρες καραντίνας για
όσους έρχονται στην Ελλάδα από το
εξωτερικό.
To «click away» δεν μπορεί να ισοφαρίσει τις απώλειες των επιχειρήσεων,
δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.
Οι επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν
να λειτουργήσουν με «click away»
νοούνται ως παραμένουσες κλειστές
με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν
τα μέτρα που ελάμβαναν ως απολύτως
κλειστές, διευκρίνισε.
Οι υπηρεσίες των ταχυμεταφορών
έχουν βρεθεί στα όρια της λειτουργίας
τους, δεν παραλαμβάνουν, δημιουργώντας μια ιδιότυπη στάση εμπορίου,
σχολίασε επίσης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Άνοιγμα καταστημάτων: «Πόλεμος» μικρών
- μεγάλων για πωλήσεις
μέσω «χονδρικής»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε ...εμφύλιο μεταξύ μικρών και μεγάλων καταστηματαρχών φαίνεται να
οδηγεί η απόφαση της κυβέρνησης να
μην ανοίξει το λιανεμπόριο με φυσική
παρουσία από την προσεχή Δευτέρα
14 Ιανουαρίου. Τελικώς τα μοναδικά
νέα καταστήματα που φαίνεται να προκρίνονται και να ανοίγουν έως τότε με
φυσική παρουσία πελατών -με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα- είναι αποκλειστικά
τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία,
ενώ για όλα τα υπόλοιπα προκρίνεται
το σενάριο για click away ή παραγγελιών μέσω τηλεφώνου. Εφόσον οι
επιδημιολογικοί δείκτες το επιτρέψουν,
ίσως ανοίξουν από την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να μπορεί κανείς
να προδικάσει τίποτα ακόμα.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η μία μετά την
άλλη οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών
ειδών, ειδών οικιακού εξοπλισμού,
κλπ ανοίγουν τα καταστήματά τους
επιτρέποντας τις αγορές ακόμα και με
φυσική παρουσία σε όσους διαθέτουν
επαγγελματικό ΑΦΜ, δημιουργεί
συνθήκες διχασμού στον κλάδο του
λιανεμπορίου με τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο
για αθέμιτο ανταγωνισμό και μάλιστα
σε μία περίοδο κατά την οποία «πνίγονται» από τα χρέη.
Την ανησυχία εντείνει το γεγονός πως
ήδη υπάρχουν αρκετές καταγγελίες
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών για συγκαλυμμένη πώληση
λιανικής μέσω αυτών των καταστημάτων, καθώς όπως λένε τα περίπου
750.000 επαγγελματικά ΑΦΜ συχνά
χρησιμοποιούνται και για τις αγορές
των οικογενειών των επαγγελματιών
ανεβάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό
των δυνητικών χρηστών τους σε περίπου 2 εκατομμύρια.
Το αίτημα των μικρομεσαίων εμπόρων
είναι σαφές, όπως επισημαίνει στο
«ethnos.gr» ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου:
«Θα πρέπει ρητά να απαγορευτεί η
δυνατότητα φυσικής παρουσίας στα
καταστήματα από το υπουργείο και
έχουμε τη δέσμευση ότι αυτό θα
γίνει». «Την ώρα που χιλιάδες μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου αγωνιούν για το πότε θα
ανοίξουν και υπό ποιες προϋποθέσεις,
ώστε να σώσουν ό,τι σώζεται από την
εορταστική περίοδο, κάποιες μεγάλες
αλυσίδες καταστημάτων προχωρούν
σε συγκαλυμμένη λιανική πώληση,
"βαφτίζοντας" την χονδρική» έχει ήδη
επισημάνει σε ανακοίνωσή του το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
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Lidl Ελλάς: Νέα έκτακτη
παροχή €1,2 εκατ.
στους εργαζομένους της

Αδήλωτα τετραγωνικά:

Eρχεται χαράτσι
σε δόσεις με το νέο έτος

Μ

ε το νέο έτος αναμένεται να έρθει στους ιδιοκτήτες, που αποκάλυψαν στους δήμους επιπλέον αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων τους, το ...χαράτσι των πρόσθετων
δημοτικών τελών και φόρων για όλο το 2020. Ωστόσο, για την πληρωμή για τα
αδήλωτα τετραγωνικά θα διευκολυνθούν από τη δυνατότητα δόσεων.
Συγκεκριμένα, από τον καινούργιο χρόνο και συγκεκριμένα
από τον Ιανουάριο και μέσω των λογαριασμών του ρεύματος,
σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η ειδική ρύθμιση των έως και 24
δόσεων, για την καταβολή των ποσών, τα οποία προέκυψαν
από τις μεγαλύτερες επιφάνειες που δηλώθηκαν στους
δήμους. Πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών είναι να
κατατεθεί η σχετική διάταξη εντός του Δεκεμβρίου ώστε να
τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του έτους, με τις πληροφορίες
να αναφέρουν πως το ετήσιο κόστος που προκύπτει από
τη σχετική δήλωση των φορολογουμένων είναι κοντά στα
150 εκατ. ευρώ ενώ έχουν δηλωθεί συνολικά πάνω από 70
εκατ. τετραγωνικά. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα
να διευθετήσουν τα ποσά που προκύπτουν από τις πραγματικές επιφάνειες των σπιτιών, των εξοχικών και των λοιπών
κτισμάτων που δήλωσαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ώστε να μην
επιβαρυνθούν εφάπαξ με τα επιπλέον αναδρομικά δημοτικών
τελών και δημοτικών φόρων για όλο το έτος 2020. Όπως
αναφέρει το sofokleousin.gr, τα ποσά είναι απαλλαγμένα
από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής και υπολογίζεται πως οι χρεώσεις,
μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, θα μοιραστούν μέσα
σε δύο έτη. Υπολογίζεται πως μέσω της διαδικασίας δήλωσης
των αδήλωτων τετραγωνικών οι ιδιοκτήτες απαλλάχθηκαν
και στην ουσία γλίτωσαν από πρόστιμα συνολικού ύψους
άνω του 1,5 δισ. ευρώ για την πενταετία 2015-2019.

E-mail: iho@otenet.gr

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, που έληξε η προθεσμία,
είχαν δηλωθεί πάνω από 70 εκατ. τετραγωνικά μέτρα σε
όλη τη χώρα και είχαν υποβληθεί περίπου 3 εκατ. δηλώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα που προβλέπει κανονικά
η ισχύουσα νομοθεσία για μη δήλωση στους δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι υπέρογκα
και όσον αφορά το ΤΑΠ η μη δήλωση επιφάνειας για μία
πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο
μπορεί να φτάσει και το 200% του αναλογούντος ποσού, ενώ
στα δημοτικά τέλη το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο 100%
του αναλογούντος ποσού. Από τις έξτρα χρεώσεις θα εξαιρεθούν όσοι δήλωσαν ακίνητα στα οποία κατά το παρελθόν
είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς
προβλέπονται: Απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και
τα δημοτικά τέλη, τόσο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 όσο
και μετά και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης.
Υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
αναδρομικά και για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης. Επιπλέον, όσοι δήλωσαν ακίνητα τα οποία δεν
έχουν ηλεκτροδοτηθεί εξακολουθούν να απαλλάσσονται
από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως και
από το ΤΑΠ, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις
χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.
Η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους θα αφορά όλα, ανεξαιρέτως, τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς
τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα.

Η διοίκηση της Lidl Ελλάς, αποφάσισε τη χορήγηση επιπλέον έκτακτης παροχής ύψους 1,2
εκατ. ευρώ που θα δοθεί στους εργαζόμενους
λίγο πριν από το τέλος του οικονομικού έτους
της εταιρίας, τον Φεβρουάριο του 2021.
Όπως ανακοινώθηκε, η δεύτερη αυτή έκτακτη
ενίσχυση, αποτελεί συνέχεια της έκτακτης
παροχής ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε
τον Μάρτιο του 2020 κατά τη διάρκεια του
πρώτου κύματος της πανδημίας και αποτελεί
την ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης της προσπάθειας όλων των εργαζομένων, και ειδικά αυτών
της πρώτης γραμμής, στα καταστήματα και τα
εφοδιαστικά κέντρα.
Σημειώνεται ότι η αναγνώριση αυτή έρχεται να
προστεθεί σε ένα σταθερό ετήσιο πρόγραμμα
διατακτικών που λαμβάνει εδώ και χρόνια το
προσωπικό της Lidl Ελλάς κατά τη διάρκεια
των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δίνοντας
συνολικά επιπρόσθετες παροχές ύψους 3 εκατ.
ευρώ. Έτσι, οι συνολικές παροχές σε επίπεδο
12μηνου για το τρέχον οικονομικό έτος αγγίζουν
πλέον τα 6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσά επιμερίζονται με τη μορφή διατακτικών τροφίμων σε
όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως βαθμίδας. «Και αυτό, επιπρόσθετα των άνω του
μέσου όρου της αγοράς μισθών που ήδη παρέχει
η εταιρία», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.
«Αναγνωρίζουμε ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με πρωτόγνωρες συνθήκες.
Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσπάθειας που
καταβάλλουν οι άνθρωποί μας, κι ειδικά αυτοί
που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, προχωράμε σε ακόμη μία έκτακτη ενίσχυση, πλέον των
τακτικών παροχών που δίνουμε κάθε χρόνο. Ο
κάθε ένας και η κάθε μία στην ομάδα της Lidl
Ελλάς υπερβαίνει καθημερινά τον εαυτό του
και τον εαυτό της, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα
λείψει τίποτα σε κανένα σπίτι», δήλωσε σχετικά
ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, πρόεδρος διοίκησης
της Lidl Ελλάς.

Δημοσκόπηση Alco:
Μπροστά η ΝΔ με 15,4 μονάδες

Συνεργασία Mediterra
με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Δημοσκοπική διαφορά άνω των δεκαπέντε μονάδων διατηρεί η κυβέρνηση έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με νέα σφυγμομέτρηση της εταιρείας Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Το κόμμα της ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 38% έναντι 22,6%
που λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την διαφορά να διαμορφώνεται στις 15,4 μονάδες. Το
Κίνημα Αλλαγής εμφανίζεται με ποσοστό 6,9%, το ΚΚΕ 5,6%, Ελληνική Λύση 4,2%
και ΜέΡΑ25 3%. Με σχεδόν διπλάσια διαφορά εξακολουθεί να προηγείται και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα στις προτιμήσεις
των πολιτών. Οι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στον Αλέξη Τσίπρα με τη διαφορά στη
συγκεκριμένη μέτρηση να κυμαίνεται στο επίπεδο των 20 μονάδων. Στις θετικές
γνώμες για τους υπουργούς της κυβέρνησης προηγείται Νίκος Δένδιας, ακολουθεί
ο Βασίλης Κικίλιας και οι Τάκης Θεοδωρικάκος, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και Γιάννης
Πλακιωτάκης. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας το 46% των πολιτών θεωρεί
ότι για τα αυξημένα κρούσματα του δεύτερου κύματος ευθύνεται η καθυστερημένη
λήψη μέτρων ενώ το 31% στην μη τήρηση των μέτρων από τους πολίτες. Σχετικά με
το εμβόλιο το 33% τονίζει πως θα εμβολιαστεί άμεσα, το 42% των ερωτηθέντων λέει
πως θα περιμένει και δεν θα το κάνει άμεσα, ενώ το 19% λέει πως δεν θα εμβολιαστεί.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων και επενδύσεων στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στο νησί της Χίου, βρίσκονται στο επίκεντρο του
πολυετούς Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν η Αμερικανική Γεωργική
Σχολή και η θυγατρική εταιρία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου «Mediterra
AE». Στόχοι είναι η αξιοποίηση φυσικών πόρων και αδρανών αγροτικών
εκτάσεων του νησιού, με την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία και εμπειρία των
στελεχών της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο
Συνεργασίας περιλαμβάνει την οργάνωση πιλοτικού μαστιχώνα, την αξιοποίηση
κτημάτων της Παλαιάς Γεωργικής Σχολής Χίου, την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
την εγκατάσταση μονάδας εκτροφής του παγκοσμίου φήμης Χιακού προβάτου
καθώς και τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα δύο μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους η συνεργασία να αποτελέσει την
αναπτυξιακή θρυαλλίδα για την ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα του
νησιού κομίζοντας νέες ιδέες και πρακτικές.
Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι προτεραιότητά τους είναι η διεύρυνση της
συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων τοπικών ιδιωτικών φορέων και η
επέκταση της σε περισσότερα θεματικά πεδία.
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«Click away»,
«e-shop» και
«e-commerce»:
Τι σημαίνουν οι όροι
που μπήκαν για
τα καλά στη ζωή μας
Η μέθοδος του «click away» είναι
μια πρακτική που εφαρμόζεται
διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών χωρίς να
μεσολαβεί courier, αναφέρει στο
εβδομαδιαίο ενημερωτικό έγγραφό του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Το «click away» προβλέπει τα εξής
τρία βήματα:
1. Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.
2. Ο καταναλωτής προπληρώνει
το προϊόν.
3. Τέλος, με το αποδεικτικό
παραγγελίας - πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά
διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο
του καταστήματος.
«Η μέθοδος του «click away» θα
αποτελέσει τον μόνο τρόπο για
τα εμπορικά καταστήματα, να
πωλούν τη περίοδο της εορταστικής αγοράς των Χριστουγέννων»
αναφέρει το ΕΒΕΠ.
Σε ό,τι αφορά στις διαφορές
στους όρους «e-shop» και
«e-commerce» αντίστοιχα, ενώ ο
κάθε όρος έχει δικό του ορισμό και είναι δύο διαφορετικές
έννοιες.
• Tι είναι E-shop;
Ένα e-shop ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι "ο τόπος" όπου μια
εταιρεία μπορεί να πουλήσει τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ψηφιακά δίκτυα.
Είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα
όπου οι πελάτες μπορούν να "επισκέπτονται" από οπουδήποτε και
ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης
στο internet από το κινητό ή τον
φορητό υπολογιστή τους.
• Τι είναι E-commerce;
Το ηλεκτρονικό εμπόριο
(E-commerce), το οποίο επίσης
αναφέρεται ως διαδικτυακό
εμπόριο (Internet commerce),
αποτελεί την μεταφορά χρημάτων
και δεδομένων για την εκτέλεση
συναλλαγών σε ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα (ή eshop). Είναι ο
συνδυασμός καινοτόμων πληροφοριακών και επικοινωνιακών
τεχνολογιών , που χρησιμοποιούν
τα ηλεκτρονικά καταστήματα
(e-shop), για την υποστήριξη και
την ολοκλήρωση διαδικαστικών
και στρατηγικών καθηκόντων για
τις πωλήσεις τους, χωρίς τη χρήση
φυσικών αντιγράφων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο για πολλούς είναι η
πώληση φυσικών προϊόντων στο
διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να
περιγράψει κάθε είδους εμπορική
συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών
μεθόδων.

Ακρόπολη:

Από το 2014 προειδοποιούσαν οι ειδικοί
για την αδυναμία αποστράγγισής της
από τα νερά της βροχής
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

12°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8°C - 14°C

ΠΑΤΡΑ

8°C - 14°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14°C - 19°C

ΛΑΡΙΣΑ

6°C - 14°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το ηρεμιστικό
βότανο που
ανακουφίζει
το πεπτικό
και ρυθμίζει
το σάκχαρο

«Τ

α νερά της βροχής είναι μεγαλύτεροι εχθροί για τους βράχους της Ακρόπολης, ακόμα και
από τους σεισμούς»: Στο παραπάνω συμπέρασμα είχαν καταλήξει οι ειδικοί επιστήμονες,
το 2014, μελετώντας τα αίτια στα οποία οφειλόταν η κατάρρευση, λίγους μήνες πριν,
ενός μεγάλου τμήματος βράχου και μάλιστα σε σημείο όπου υπήρχε διαρκής διέλευση επισκεπτών.
Και οι, δυσσάρεστες ομολογουμένως, εικόνες με την συγκέντρωση
ομβρίων υδάτων σε συγκεκριμένα σημεία του Ιερού Βράχου,
επανέφεραν στο προσκήνιο το σοβαρότατο θέμα της προστασίας
του κορυφαίου μνημείου της χώρας μας από αλλοιώσεις λόγω
βροχής, το οποίο δεν δημιουργήθηκε τώρα αλλά αποτελεί μία
υπόθεση που χρονίζει παρότι θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί
εδώ και πολύ καιρό.
Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που
είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014, το πρόβλημα
είχε συζητηθεί διεξοδικά με όλες τις απόψεις να συγκλίνουν
υπέρ της εύρεσης μιας μόνιμης και αποτελεσματικής λύσης
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η στατικότητα του μνημείου. Ο τότε
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Δ. Σβολόπουλος, μάλιστα, είχε κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου προειδοποιώντας πως «το δυτικό τμήμα της νότιας
κλιτύος, είχε ζητήματα ασταθειών σε αρκετά μεγάλη έκταση
και σε εξέλιξη» και πως « έπρεπε να βρεθεί μία λύση, να αρθούν
αυτές οι αστάθειες, να μελετηθούν και να εφαρμοστούν μέτρα,
αν είναι δυνατόν με μόνιμο χαρακτήρα».
Για το περιστατικό του 2014, μάλιστα, είχε γίνει εκτενής αναφορά
και στους βρετανικούς «Times», οι οποίοι, σε δημοσίευμά τους
με τίτλο ««Η Ακρόπολη καταρρέει, προειδοποιούν Έλληνες
μηχανικοί», ανακοίνωναν τα προβλήματα στατικότητας που

αντιμετωπίζει το μνημείο. Το δημοσίευμα των βρετανικών Times
από τον Οκτώβριο του 2014 που αναφερόταν στις προειδοποιήσεις
των Ελλήνων επιστημόνων
Παρά το γεγονός ότι σε εκείνη την συνεδρίαση του ΚΑΣ, το
2014, είχε εγκριθεί ομόφωνα ένα προσχέδιο βελτίωσης του
δικτύου απορροής για την αποστράγγιση του Ιερού Βράχου, ο
οποίος παρέπεμπε σε...«σουρωτήρι», όπως με νόημα είχε πει
ο Μανόλης Κορρές, στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από τότε
μέχρι σήμερα τα προβλήματα, δυστυχώς, δεν λύθηκαν. Γι' αυτό
εξάλλου, όπως η ίδια η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη παραδέχτηκε χθες, από το βήμα της Βουλής,
από το σύνολο των υδρορροών που υπάρχουν στην Ακρόπολη
λειτουργούν μόνον οι τρεις, μαζί με ένα φρεάτιο που μόλις προσφάτως δημιουργήθηκε.
Οι υπόλοιπες 17 είναι απενεργοποιημένες έτσι ώστε να μην
επιβαρύνονται τα σημεία εκείνα του Ιερού Βράχου, όπου υπάρχουν τα πιο μεγάλα και σοβαρά στατικά προβλήματα, μέχρι
την ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης υδραυλικής μελέτης
για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων η οποία εκπονείται
αυτή την περίοδο.
Έως ότου, λοιπόν, η μελέτη αυτή ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί η
Ακρόπολη θα απειλείται από κάθε νεροποντή όπως συμβαίνει,
δυστυχώς, εδώ και αρκετά χρόνια.

Γιατροσόφι αιώνες τώρα για σειρά
προβλημάτων υγείας, το χαμομήλι
αποτελεί ένα δημοφιλές και αγαπημένο βότανο. Το σημαντικότερο
όμως, είναι ότι παρέχει σημαντικά
οφέλη υγείας.
Η υψηλή του περιεκτικότητα σε
αντιοξειδωτικά το καθιστά πολύτιμο, ενώ παραδοσιακά θεωρείται
ότι βοηθά στον ύπνο και τη χώνεψη.
Γνωρίστε το χαμομήλι μέσα από τα
μοναδικά του οφέλη.
1. Αποτελεί ένα φυσικό ηρεμιστικό
Από τις σημαντικότερες ιδιότητες
του χαμομηλιού είναι οι ηρεμιστικές, οι οποίες συμβάλλουν και στον
ποιοτικό ύπνο. Πιθανότερο τις οφείλει στην δράση της απιγενίνης ενός
ισχυρού αντιοξειδωτικού.
2. Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου
3. Συμβάλλει στην πέψη
4. Έχει αντικαρκινική δράση
5. Είναι φύλακας της καρδιαγγειακής υγείας
Το τσάι χαμομηλιού είναι άφθονο σε φλαβόνες, μια κατηγορία
αντιοξειδωτικών που μπορούν να
μειώσουν την αρτηριακή πίεση και
τα επίπεδα χοληστερόλης, σημαντικούς δείκτες κινδύνου καρδιακών
παθήσεων.
Στο πλαίσιο μελέτης με διαβητικούς
ασθενείς, φάνηκε ότι η συνοδεία
των γευμάτων με χαμομήλι βελτίωσε τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και
της «κακής» LDL χοληστερόλης σε
σύγκριση με εκείνους που έπιναν
νερό.
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Ιταλία:
Θα επιτρέπονται οι
μετακινήσεις σε άλλους
δήμους Χριστούγεννα
και Πρωτοχρονιά
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε
Κόντε, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, φέρεται έτοιμος
να αλλάξει στάση και να επιτρέψει,
τελικά, την έξοδο των πολιτών που
το επιθυμούν από τον μόνιμο δήμο
διαμονής τους, τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά.
Με το κυβερνητικό διάταγμα που
υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα,
ο Κόντε όρισε ότι τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά, οι Ιταλοί δεν
θα πρέπει να εγκαταλείψουν το δήμο
στον οποίο διαμένουν μόνιμα, για να
μην δημιουργηθεί υπερβολική κίνηση
και να μην ευνοηθούν οι συνωστισμοί.
Μετά από τις διαμαρτυρίες των
κομμάτων της αντιπολίτευσης και
των κατοίκων, κυρίως, πολλών μικρών
δήμων της χώρας, όλα δείχνουν,
όμως, ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός
είναι έτοιμος να αναθεωρήσει την
απόφασή του.
Δεν αποκλείεται, τελικά, να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός, με την αύξηση των λόγων που θα επιτρέπουν
τη μετακίνηση από το ένα δήμο στον
άλλο, με κύριο στόχο να μην μείνουν
εντελώς μόνοι, στις γιορτές, χιλιάδες
ηλικιωμένοι, οι οποίοι ζουν σε χωρία
και κωμοπόλεις.
Θεωρείται βέβαιο οτι θα παραμείνει
σε ισχύ, πάντως, η απαγόρευση κάθε
υπαίθριας γιορτής, όπως και η λειτουργία των εστιατορίων, το βράδυ
της παραμονής των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς.

Νέα Υόρκη:
Σε ελεύθερη πτώση τα
ενοίκια στο Μανχάταν
Οι ενοικιαστές δεν βλέπουν κανέναν
λόγο να υπογράψουν νέες μισθώσεις
στον πιο ακριβό δήμο του «Μεγάλου
Μήλου», με την νυχτερινή ζωή να
είναι πλέον ανύπαρκτη και τις εταιρείες να συνεχίζουν να εργάζονται
υπό το καθεστώς τηλεργασίας
Τη μεγάλη έξοδο των ενοικιαστών
παρακολουθούν μουδιασμένα τα
μεσιτικά γραφεία του Μανχάταν,
καθώς η πανδημία ανέδειξε την
παθογένεια της υπερκοστολόγησης
ορισμένων διαμερισμάτων, ειδικά
μετά την έκρηξη της αύξησης των
τιμών τα τελευταία δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με τον εκτιμητή Μίλερ Σάμιουελ και τον μεσίτη Ντάγκλας Έλιμαν, η μέση τιμή ενοικίασης έπεσε
κατά 22% τον Νοέμβριο, σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο το 2019 στα
2.743 δολάρια το μήνα, η χαμηλότερη
τιμή που έχει καταγραφεί από τον
Οκτώβριο του 2010.

Τουρκία:

Οι ορδές ανέργων
«στριμώχνουν» τον Ερντογάν

Ο

αγώνας της Τουρκίας για την προστασία των θέσεων εργασίας εν μέσω της εξάπλωσης του δεύτερου κύματος κορωνοϊού κατακλύζεται από – ιδιαίτερα από εκείνους
που δεν εργάζονται – απύθμενο θυμό προς την κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα
του προέδρου τους, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα προγράμματα διατήρηοικονομίας.
σης θέσεων εργασίας, συ« Ένα μεγά λο μέρος
μπεριλαμβανομένης της
του εκλογικού σώματος
απαγόρευσης των απολύαντιμετωπίζει οικονομικά
σεων, έχουν διατηρήσει
προβλήματα», δήλωσε ο
στον ίδιο αριθμό τα επίπεGezici. «Οι οικονομικές
δα ανεργίας – ποσοστό το
πολιτικές της κυβέρνησης
οποίο μειώθηκε από τον
του κόμματος AK φαίνεΑύγουστο έως τον Οκτώται να έχουν χαμηλά ποβριο κατά 12,7%, σύμφωνα
σοστά.»
με τα τελευταία στοιχεία
Στην αρχή της χρονιάς,
οι υπεύθυνοι χάραξης
που δημοσίευσε η Εθνική
πολιτικής ανακοίνωσαν
Στατιστική Υπηρεσίας της
έναν στόχο ανάπτυξης
γείτονος χώρας.
Ωστόσο, οι οικονομολόγοι
με ρυθμό αύξησης 5,8%
εκτιμούν ότι τα στοιχεία
για το 2021, υποθέτοντας
αυτά αποκαλύπτουν μια Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.
ότι δεν θα χρειαστεί επισκοτεινή πραγματικότητα, καθώς οι ευκαιρίες δημιουρ- βολή νέων περιοριστικών μέτρων, μία αρκετά αισιόδοξη
γίας νέων θέσεων εργασίας απομακρύνονται, οι εταιρείες εκτίμηση, καθώς μόλις ένα μήνα πριν, επανήλθαν τοπικά
δεν ανανεώνουν εκ νέου τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις lockdowns ανά τη χώρα.
εργασίας, με ορισμένες εξ’ αυτών να είναι στα πρόθυρα Η Gezici επικαλούμενη παλαιότερες στατιστικές υποστητης χρεοκοπίας εν μέσω υγειονομικής κρίσης: Ενδεικτικά, ρίζει πως από το 76% των νέων το 2018 και το 70% αυτών
το συνολικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού μειώθηκε το 2015, έχουν πάψει να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, ενώ
κατά 3,9% μέσα σ’ ένα χρόνο.
το 80% των ανέργων να αποτελούνται από άτομα ηλικίας
Η πραγματική επιδείνωση της αγοράς εργασίας είναι μεταξύ 18 και 27 ετών, με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ορατή στα 1,4 εκατ. ανέργους που δηλώνουν πως έχουν αντιπροσωπεύει περίπου το 16% του εκλογικού σώματος.
χάσει κάθε ελπίδα για εύρεση απασχόλησης – αύξηση που Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο από το
καταγράφηκε κατά 122,5% από το 2019.
Κέντρο Μεσογειακής Ολοκλήρωσης που εδρεύει στη ΓαλΟ οικονομολόγος Σεϊφετίν Γκιουρσέλ, του Πανεπιστημίου λία, κατέδειξε ότι η πανδημία πιθανότατα «θα προκαλέσει
Bahcesehir της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι οι αριθμοί δραματική αύξηση όχι μόνο στην ανεργία αλλά και στην
ήταν άνευ προηγουμένου. «Υπάρχει μια άλλη τεχνητή κατά- ανισότητα και τη φτώχεια στην Τουρκία» που απαιτούν
σταση στα δεδομένα απασχόλησης, καθώς η απαγόρευση «πρόσθετους οικονομικούς πόρους από το εσωτερικό και
απολύσεων καλύπτει περίπου 2 εκατ. άτομα που είναι σε το εξωτερικό».
Αν και ο Ερντογάν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα, για
καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας».
Σύμφωνα με τον Μουράτ Γκεζίσι, επικεφαλής του Ερευ- οικονομικές και νομικές μεταρρυθμίσεις μετά την αναθενητικού Κέντρου Γκεζίσι, οι απαισιόδοξες προοπτικές ώρηση της οικονομικής ηγεσίας της Τουρκίας, η συνεχής
στον εργασιακό τομέα προκαλούν πονοκέφαλο στον ηγέτη «ολίσθηση» της λίρας και η διεθνής υποτίμηση της τουρκιτης Τουρκίας, καθώς η παράταξή του είναι αντιμέτωποι κής οικονομίας, φαίνεται πως θα αποτελέσει πιο δύσκολη
με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την κατάσταση της διαδικασία, από όσο εκτιμά ο ηγέτης της.

Η Ελλάδα έγινε υπόδειγμα στην ΕΕ στην πάταξη της φοροδιαφυγής
Η ελλιπής καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη Γερμανία έχει γίνει θέμα στη χώρα, καθώς ακόμη και διεθνούς
βεληνεκούς εφημερίδες, όπως η «Handelsblatt», καλούν το Βερολίνο να… μιμηθεί την Ελλάδα, που έχει γίνει
πρότυπο στον τομέα αυτόν στη Γηραιά Ηπειρο.
Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ «Handelsblatt» αναφέρει σχετικά με τη φοροδιαφυγή στη Γερμανία:
«Πριν από οκτώ χρόνια, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία κήρυξαν πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής παγκοσμίως. Σήμερα, ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν ανήκει στην ομάδα των χωρών που έχουν
εφαρμόσει παραδειγματικά όλους τους διεθνείς κανόνες κατά της φοροδιαφυγής. Τουλάχιστον αυτό αναφέρεται στη
νέα έκθεση προόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την αυτόματη
ανταλλαγή δεδομένων ξένων λογαριασμών, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. H Γερμανία είναι μεταξύ αυτών των
κρατών που πρέπει να βελτιώσουν τους κανόνες τους -μαζί με χώρες όπως η Ολλανδία, αλλά και τα Μπαρμπάντος,
ο Παναμάς και η Ελβετία. Στις χώρες-πρότυπο της Ευρώπης συμπεριλαμβάνονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία,
η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα». Και η εφημερίδα συνεχίζει: «Οι κανόνες του ΟΟΣΑ ορίζουν ότι οι τράπεζες
πρέπει να δηλώνουν τους λογαριασμούς των πελατών τους που ζουν στο εξωτερικό στις φορολογικές αρχές. Στη
Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία διαβιβάζει αυτά τα στοιχεία λογαριασμού στις φορολογικές αρχές των αντίστοιχων χωρών. Η διαδικασία αυτοματοποιείται και παρακολουθείται από το Παγκόσμιο
Φόρουμ του ΟΟΣΑ. Εκατό χώρες συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών. Το 2019, 84.000.000 λογαριασμοί
με περιουσιακά στοιχεία 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ δηλώθηκαν στις αρχές παγκοσμίως».
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Σύνοδος Κορυφής:
Συμφωνία για το ταμείο
ανάκαμψης

Συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο (σ.σ τον επταετή προϋπολογισμό της
Ένωσης) και το ταμείο ανάκαμψης επετεύχθη
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς η συμβιβαστική πρόταση ανάμεσα στη γερμανική
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την μία
πλευρά και την Ουγγαρία και την Πολωνία
από την άλλη, έγινε δεκτή και από τους 27
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.
Πλέον η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει με ένα
τεράστιο πακέτο ανάκαμψης από την οικονομική συρρίκνωση που προκάλεσε η πανδημία
της Covid-19, το οποίο αντιστοιχεί περίπου
στο 12,8% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.
Το ταμείο ανάκαμψης είχε μπλοκαριστεί για
αρκετές εβδομάδες από αυτές τις δύο χώρες,
οι οποίες αντιτάχθηκαν στον μηχανισμό που
επιβάλλει στα κράτη - μέλη της ΕΕ να σέβονται το κράτος δικαίου ώστε να εκταμιεύονται
τα απαραίτητα κεφάλαια. Για να ξεπεραστεί
το αδιέξοδο η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η ίδια η Καγκελάριος
Άνγκελα Μέρκελ ανέλαβε δράση.
Άλλωστε επρόκειτο για ένα προσωπικό της
στοίχημα, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου δεν αποτελεί
απλώς το τελευταίο κατά το οποίο το Βερολίνο
έχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου (σ.σ την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει
η Πορτογαλία) αλλά και μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για την ίδια την Καγκελάριο Μέρκελ
να αφήσει το στίγμα της λιγότερο από έναν
χρόνο πριν αποχωρήσει από την πολιτική.
Για να καταφέρει να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό, η γερμανική προεδρία δήλωσε έτοιμη
να προχωρήσει με το ταμείο ανάκαμψης χωρίς
την Ουγγαρία και την Πολωνία. Δύο χώρες
που χρειάζονται τα χρήματα περισσότερο από
οποιεσδήποτε άλλες στην ΕΕ. Βαρσοβία και
Βουδαπέστη αναγκάστηκαν να δεχθούν την
μπλόφα και να υποχωρήσουν αποδεχόμενες
το καρότο που προσέφερε η Γερμανία. Ήτοι,
τον λόγο για την εφαρμογή του κανονισμού
για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου να τον
έχει ουσιαστικά το ανώτατο δικαιοδοτικό
όργανο της ΕΕ, δηλαδή το Δικαστήριο του
Λουξεμβούργου.
Η καταρχήν συμφωνία ανάμεσα σε Βερολίνο, Βουδαπέστη και Βαρσοβία έγινε δεκτή από τους μόνιμους αντιπροσώπους των
κρατών μελών στις Βρυξέλλες (COREPER)
την Πέμπτη, οι οποίοι αποφάσισαν να την
υπερψηφίσουν καθώς δεν ξεπερνούσε τις
κόκκινες γραμμές που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και συγκεκριμένα
κράτη- μέλη της ΕΕ, όπως η Ολλανδία, το
Βέλγιο η Δανία και το Λουξεμβούργο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δικαιούται 31,9
δισ. εκ των οποίων τα 22,5 δισ. ευρώ υπό τη
μορφή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων και
9,4 δισ. σε δάνεια.
Παρόλο που ο διάβολος κρύβεται, ως γνωστόν, στις λεπτομέρειες σε κάθε περίπτωση η
ΕΕ αποφάσισε για πρώτη φορά στην ιστορία
της ένα τεράστιο ταμείο ανάκαμψης με το
οποίο αλλάζει άρδην ο τρόπος χρηματοδότησης κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων
καθώς έγινε το πρώτο αλλά πολύ σημαντικό
βήμα προς την κατεύθυνση της αμοιβαιοποίησης του χρέους.

ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Man Ray
et la Mode:
Έκθεση στο Παρίσι

Το Μουσείο του Λουξεμβούργου
(Musée du Luxembourg) στο Παρίσι
αποκαλύπτει μια μεγάλη ατομική
έκθεση αφιερωμένη στον διάσημο
φωτογράφο, Μαν Ρέι.
Ο Εμάνουελ Ραντνίσκι (Emmanuel
Radnitzky) γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 1890. Όταν μετακόμισε στο Μπρούκλιν το 1911, ο πατέρας
του υιοθέτησε το επώνυμο «Ray» και
ο Εμάνουελ πήρε το υποκοριστικό
«Man».
Σπούδασε ζωγραφική και συνάντησε
τον Μαρσέλ Ντυσάν το 1915, ο οποίος
τον έφερε στον μικρό κύκλο των Ντανταϊστών της Νέας Υόρκης. Το 1920,
απογοητευμένος από την αποτυχία της
τρίτης έκθεσής του στη Daniel Gallery
στη Νέα Υόρκη, ο Μαν Ρέι εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε
στις δραστηριότητες της ομάδας
των Ντανταϊστών «εγκαταλείποντας
κάθε ελπίδα να φτάσει κάπου με τη
ζωγραφική».
Ο μόδιστρος Πολ Πουαρέ τον ενθάρρυνε να εργαστεί ως φωτογράφος
μόδας, καθώς τα περιοδικά Vogue,
Femina και Vanity Fair αφιέρωναν
ολοένα και περισσότερο χώρο στη
φωτογραφία. Παρά το γεγονός ότι δεν
είχε εμπειρία, με λίγη εξάσκηση ο Μαν
Ρέι κατέκτησε γρήγορα την τεχνική,
δανείζοντας ένα «καλλιτεχνικό κύρος»
στις εικόνες του που τις έκανε τόσο
πρωτότυπες.
Οι αναθέσεις πολλαπλασιάστηκαν
σύντομα και το 1933 έγινε φωτογράφος
στο αμερικανικό περιοδικό Harper’s
Bazaar. Αντισυμβατικές συνθέσεις με
κίνηση, παιχνίδια σκιάς και φωτός,
σολαριζασιόν και χρωματισμός ήταν
μόνο μερικές από τις καινοτομίες που
αποκάλυψαν το ολοκληρωμένο ταλέντο του. Η χρήση αυτών των τεχνικών
υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ του
έργου του ως φωτογράφου και της
σεισμικής αλλαγής στην εικόνα της
μόδας κατά τη δεκαετία του 1930. Η
γυναικεία σιλουέτα άλλαξε και η μόδα
έγινε μαζικό φαινόμενο, μία αλλαγή
που ταίριαζε απόλυτα στις εικόνες του
Μαν Ρέι.
Με τίτλο «Man Ray and Fashion» (Man
Ray et la Mode) η έκεθση στο Μουσείο
του Λουξεμβούργου ρίχνει νέο φως
στα έργα του καλλιτέχνη αποκαλύπτοντας μια πτυχή του έργου του: τη
σύγχρονη φωτογραφία μόδας.
Η έκθεση που οργανώνεται από το
Rmn -Grand Palais και τη δημοτική
αρχή της Μασσαλίας, φιλοξενείται
στο, προς το παρόν, κλειστό λόγω του
Covid-19 Μουσείο του Λουξεμβούργου
από 23 Σεπτεμβρίου έως 17 Ιανουαρίου.

Η ελληνική συμμετοχή
στη 2η Μπιενάλε
Dafen Shenzhen 2020 στην Κίνα

Η

έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τέχνης Dafen της πόλης Shenzhen της Κίνας.
Το θέμα της Μπιενάλε “Σπίτι και συνύπαρξη / Home and Co-existence”, περιστρέφεται
γύρω από την έννοια της κατοίκησης. Το σπίτι σαν κοινός τόπος, η συμβίωση, ο συμμετοχικός σχεδιασμός, ο οικολογικός πολιτισμός ορίζουν τους κύριους θεματικούς άξονες της
έκθεσης.

Ο καλλιτέχνης Σπύρος Βερύκιος εκπροσωπεί την Ελλάδα
στη 2η Μπιενάλε Dafen, Shenzhen 2020, με θέμα: Σπίτι και
συνύπαρξη.
Η Δεύτερη Διεθνής Μπιενάλε Ελαιογραφίας Dafen, Shenzhen
2020, συνδιοργανώνεται από την Ένωση Καλλιτεχνών της
Κίνας, την Ομοσπονδία Λογοτεχνών και Κύκλων Τέχνης της
Shenzhen σε συνεργασία με την Κυβερνητική Επικράτεια της
Longgang. Τα εγκαίνια της Μπιενάλε θα πραγματοποιηθούν
στις 14 Δεκεμβρίου του 2020 ενώ η έκθεση θα έχει διάρκεια
εώς τις 14 Μαρτίου του 2021.
Από την κριτική επιτροπή της Μπιενάλε επιλέχθηκαν καλλιτέχνες από 61 χώρες. Ο Σπύρος Βερύκιος επιλέχθηκε να
συμμετάσχει από την Ελλάδα, με το έργο του “Διάφανο δέρμα”
(2018, λάδι σε καμβά, 40 x 23 cm).
Ο τίτλος “Διάφανο δέρμα” προέρχεται από την ομώνυμη ταινία
του 1990 και αποτελεί μια απεικόνιση ενός προσωπικού Fin de
siècle. Ο Σπύρος Βερύκιος επεξεργάζεται την έννοια απώλειας,
χρησιμοποιώντας την εικόνα του σπιτιού ως μεταφορά για το
ανθρώπινο σώμα. Η κύρια προβληματική του έργου του, αφορά
τη έννοια της τρωτότητας της ανθρώπινης φύσης, του οικείου
πόνου και του αναπόδραστου γεγονότος της θνητότητας μας.
Ο Σπύρος Βερύκιος είναι εικαστικός καλλιτέχνης. Σπούδασε

ζωγραφική (1985-1991) και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό
Εικαστικών Τεχνών / Μ.Ε.Τ. (2004 – 2006) στην ΑΣΚΤ. Από
το 1993 εκθέτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Έχει παρουσιάσει 6 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και έχει
συμμετάσχει σε 25 ομαδικές εκθέσεις, ανάμεσα στις οποίες και
σε τέσσερις Biennale: Biennale Νέων Καλλιτεχνών/Ισπανία
(1991), Big Torino/Ιταλία (2000), Τύνιδας/Τυνησία (2002),
6η Biennale Πεκίνου/Κίνα (2014).
Παράλληλα έχει επιμεληθεί και οργανώσει πέντε οµαδικές
εικαστικές εκθέσεις: Πορνογραφία (1997), Το σινεμά εκπνέει
τους εικαστικούς (2000), Εδώδιµος τέχνη (2001), Ο Μίκυ
συναντά την τέχνη (2004), LOVE WILL TEAR US APART
(2005), Κοσμοναύτες του εσωτερικού διαστήματος (2018).
Στη δουλειά του συμπεριλαμβάνονται κόµικ καθώς και εικονογραφήσεις περιοδικών και βιβλίων. Ιστορίες κόµικ του
έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα, Αγγλία, Σλοβενία, Ιταλία
και ΗΠΑ. Από το 1996 έχει εργαστεί σε κινηματογραφικές
παραγωγές κινουμένων σχεδίων στην Αγγλία και την Ελλάδα.
Διδάσκει στο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου ως Επίκουρος Καθηγητής.
Ταυτότητα
Περισσότερες πληροφορίες: www.spyrosverykios.com

Εορτινά 2020:
Ομαδική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής στην Γκαλερί Καψιώτη
Όπως κάθε χρόνο, η Γκαλερί Καψιώτη παρουσιάζει για 20η χρονιά την χριστουγεννιάτικη ομαδική έκθεση Ζωγραφικής
και Γλυπτικής των συνεργατών της, με τίτλο «Εορτινά 2020».
Μία έκθεση με έργα μικρών διαστάσεων, από καλλιτέχνες ζωγράφους και γλύπτες, συνεργάτες τής Γκαλερί, που αποδεικνύει ότι η τέχνη αντιστέκεται πάντα και δίνει φως, χρώμα και αισιοδοξία στη δύσκολη εποχή που βιώνουμε όλοι μας.
Με έργα θα συμμετέχουν:
Δ. Αγγελίδου, Γ. Αδαμάκης, Αδριανός, Μ. Αποστόλου, Σ. Βατανίδης, Σ. Γαβαλάς, Α. Γρηγόρα, Δ. Γούναρη, Τ. Δήμος, Τ.
Δρογώση, Ν. Καλαφάτης, Ρ. Καπελιάρη, Α. Καστρινάκης, Π. Κάνιστρα, Μ. Κτιστοπούλου, Δ. Κουβάτσου, Δ. Ματαράγκας, Ρ. Μπάϊκας, Χ. Νικολαΐδου, Χ. Παλλαντζάς, Η. Παπανικολάου, Κ. Ράμμος, Β. Ρήνας, Π. Σάμιος, Μ. Σαριδάκης, Π.
Σιάγκρης, Β. Σολιδάκης, Β. Σπεράντζας, Γ. Σταθόπουλος, Κ. Τόλης, Α. Φασιανός, Μ. Χάρος.
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Ελευθερία
Προφητηλίωτη –
Φωτοψία: Έκθεση
στην Myro Gallery
Τόσο την ημέρα των εγκαινίων της
έκθεσης όσο και τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες που η έκθεση θα είναι
ανοικτή, θα τηρούνται οι συστάσεις
της Πολιτείας για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του COVID-19.
Κείμενο της Ελευθερίας Προφητηλιώτη:
Φωτοψία… Τα μάτια μου κλείνουν…
Βλέπω εικόνες… Μοτίβα, υφές, επαναλαμβανόμενα σχήματα ή σκιές
σχημάτων, εικόνες αντικειμένων που
όλο και πολλαπλασιάζονται όλο και
επιταχύνουν. Όσο παρατηρώ οι εικόνες επιταχύνουν την εμφάνισή τους
και αποκτούν μεγαλύτερη ταχύτητα.
Τα χρώματα γίνονται πιο έντονα και
με περίπλοκη κίνηση. Οι κηλίδες
χρωμάτων που αιωρούνται στο κενό
δημιουργούν ακανόνιστα σχήματα
και νέες μορφές. Γίνονται εικόνες.
Αυτή η ενότητα έργων έχει σχέση
με τις οπτικές ψευδαισθήσεις και
συγκεκριμένα με την κατηγορία που
όλοι την έχουν βιώσει τουλάχιστον
για μια φορά στη ζωή τους.
Είναι οι ψευδαισθήσεις που εμφανίζονται σε κάποιον όταν έχει ερμητικά
κλειστά τα μάτια του ή όταν βρίσκεται σε χώρο που δεν υπάρχει ίχνος
φωτός. Ένα άτομο που προσπαθεί
να παρακολουθήσει συνειδητά αυτή
τη διαδικασία των κλειστών ματιών
έρχεται μια στιγμή που εάν κοιτάξει
ένα επίπεδο αντικείμενο με τα μάτια
ανοιχτά και προσπαθήσει να ψάξει
αυτόν τον οπτικό θόρυβο θα αντιληφθεί και θα συνειδητοποιήσει την
τυχαία και αποδιοργανωμένη κίνηση
σαν ένα ημιδιαφανές επικάλυμμα
μπροστά από αυτό που πραγματικά
φαίνεται.
Μετά από άσκηση επιτυγχάνεται
ένας έλεγχος πάνω σ αυτές τις νοητικές απεικονίσεις που φαίνονται
με μάτια κλειστά. Χάρη στην υπναγωγική ψευδαίσθηση αυτές γίνονται
γρήγορα και άμεσα ορατές. Χωρίς
ιδιαίτερη προσπάθεια μπορεί το
υποκείμενο να ασκήσει εύκολα διανοητικό έλεγχο στα μοτίβα και στις
κηλίδες χρωμάτων που γίνονται άμεσα ορατά όταν έχει τα μάτια κλειστά.
Δημιουργώ τέτοιου τύπου μοτίβα
σχήματα και μάζες χρωμάτων με
εμφάνιση εκρήξεων ή αυλακιών φωτός στο οπτικό πεδίο και ακαριαία
εξαφάνιση τους προσπαθώντας να
μεταφέρω στον θεατή την εμπειρία
τέτοιου είδους οπτικών ψευδαισθήσεων.
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 στις 07:30μμ. || Ώρες
Λειτουργίας: Πέμπτη - Παρασκευή: 17:00 - 21:00 | Σάββατο:
11:00 - 15:00
Τοποθεσία: Myro Gallery, Νικηφόρου Φωκά 8, περιοχή Λευκού
Πύργου, κέντρο Θεσσαλονίκης
Eισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις:
www.myro.gr

ΗΧΩ & ΤΕΧΝΗ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Online έκθεση με έργα της Συλλογής Χ. Χριστοφή

«Ο χώρος
της τοποθέτησης»

Η

έκθεση «Ο χώρος της τοποθέτησης» ουσιαστικά έρχεται να αμφισβητήσει και να αλλάξει το πλαίσιο
μέσα στο οποίο μπορεί να εμφανιστεί η “τέχνη”. Το Μουσείο ή μία Γκαλερί υποστηρίζουν κατά
το πλείστον την παρουσίαση των έργων σε πρώτο πλάνο χωρίς παρεμβολές μέσα σε ένα αρχιτεκτονικό χώρο πολλές φορές πιο εντυπωσιακό ακόμα και από τα έργα. Με επίκεντρο την εγκατάσταση,
όπως τεκμηριώθηκε τόσο θεωρητικά όσο και επίσημα στα σημαντικότερα δοκίμια του Brian O ‘Doherty
γίνεται ουσιαστικά μια προσπάθεια της εννοιολογικής σύνθεσης των έργων.
Ο στόχος είναι να διευρυνθεί ο τρόπος ανάγνωσης ενός έργου μεμονωμένα. Έτσι το έργο των καλλιτεχνών, φιλοξενείται σε ένα art
run space με εικονικό τρόπο σε μορφή mockups. Σαν ένα σχέδιο,
μακέτα ή μοντέλο υπό κλίμακα οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται για
να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα σε άμεσο διάλογο με
την kitsch πολλές φορές αισθητική του σήμερα στο διαδύκτιο. Ίσως η
πρόσκληση από το συλλέκτη Χ. Χριστοφή, σε μία περίοδο lockdown,
στο artist run space52 ανέδειξε την συλλογή μέσω ‘διακοσμητικών’
εικόνων των mockups, ευρέως διαδεδομένων ιδιαίτερα από ηλικίες
20-30 ετών. Είναι δυνατόν να οριστεί η εικονική αναπαράσταση ενός
mockup και να αποτελέσει ένα νέο ¨χώρο¨ ανάγνωσης μίας συλλογής;
Κάθε έργο τέχνης απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο εμβάπτισης και
εμπλοκής από τους θεατές του, αλλά η τέχνη που βιώνει μέσω της
εικονικής μεταφοράς του σε μία οθόνη κινητού ή υπολογιστή αποτρέποντας την επαφή με το έργο μεταφέρει τα πράγματα σε ένα εντελώς
διαφορετικό επίπεδο. Η εικονική τέχνη μπορεί να οριστεί ευρέως ως
τέχνη “που μας επιτρέπει, μέσω μιας διεπαφής με τεχνικά εργαλεία,
να βυθιστούμε στην εικόνα και να αλληλοεπιδράσουμε με αυτήν”
Στη νεωτερικότητα που εισηγήθηκε από τους μελετητές του εικοστού
αιώνα, ο Michael Foucault προσπάθησε να παρουσιάσει μια πιο
ακριβή περιγραφή της δικής του μοναδικής ιστορικής στιγμής. Το
1967, ο Foucault έδωσε διάλεξη (η οποία αργότερα δημοσιεύθηκε
ως Of Other Spaces το 1984) σχετικά με τη σημασία των χώρων και
τους τρόπους με τους οποίους ο χώρος εξετάζεται και συζητείται.
Στο παρελθόν, υπήρχαν σαφείς διακρίσεις μεταξύ των χώρων, ενός
«ιεραρχικού συνόλου τόπων: ιερών τόπων και βωμολοχιών, προστατευμένα μέρη και ανοιχτά εκτεθειμένα μέρη, αστικά μέρη και
αγροτικά μέρη…
Ήταν αυτή η πλήρης ιεραρχία, αυτή η αντίθεση, αυτή η διασταύρωση
μερών που αποτελούσαν αυτό που θα μπορούσε σχεδόν να ονομαστεί
μεσαιωνικοί χώροι: ο χώρος της τοποθέτησης»(Foucault, 372). Ο
Foucault αναγνωρίζει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί εξακολουθούν να
υπάρχουν σε κάποιο βαθμό, αλλά – αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη διασυνδεδεμένη, αλλά συχνά αντιφατική, φύση της σύγχρονης

κοινωνίας – προτείνει δύο νέους πρωταρχικούς τύπους χώρων:
ουτοπίες και ετεροτοπίες .
Όπως επισημαίνει ο Benjamin , οι μηχανικές αναπαραγωγές έργων
τέχνης αλλάζουν τις αντιλήψεις του χώρου / τόπου / χρόνου και
συχνά αποκαλύπτουν πράγματα σχετικά με το πρωτότυπο που
δεν ήταν ορατά ή παρατηρημένα με γυμνό μάτι. Οι αναπαραγωγές
επιτρέπουν επίσης στο μεγαλύτερο κοινό να βιώσει μια έκδοση του
πρωτοτύπου που δεν θα ήταν εφικτή διαφορετικά.
Ο Malraux ασχολείται πρωτίστως με τη χρήση της φωτογραφίας
για την αναπαραγωγή της τέχνης και, κατ’επέκταση, μεσολαβεί στον
πραγματικό χώρο. Μέσω της φωτογραφίας, ο Malraux υποστηρίζει
ότι «μας έχει ανοίξει ένα μουσείο χωρίς τοίχους και θα μεταφέρει
απεριόριστα την περιορισμένη αποκάλυψη του κόσμου της τέχνης
που μας προσφέρουν τα πραγματικά μουσεία μέσα στα τείχη τους.
ως απάντηση στην έκκλησή τους, οι πλαστικές τέχνες δημιούργησαν
το τυπογραφείο τους » (Malraux, 371)
Τελικά ίσως οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν σε αυτό το «μουσείο χωρίς τοίχους» να επεκταθεί εκθετικά με τη μεσολάβηση του
μουσείου.
Καλλιτέχνες: ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ,
ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, DELTAKAPA,
ΔΡΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ITSMI, ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΒΛΑΣΗΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΑΦΟΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ, ΚΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΛΑΖΟΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΔΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΕΡΓΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΞΕΝΟΣ
ΧΑΡΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ,
ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΨΩΜΑ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ
Ταυτότητα
Περισσότερες Πληροφορίες: www.space52.gr

Βασιλική Καράμπαμπα: Εικαστική έκθεση στη Myró Gallery
Η Myró Gallery φιλοξενεί στον χώρο του Show Room την ατομική έκθεση της Βασιλικής Καράμπαμπα.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 στις 07:30μμ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου.
Τόσο την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης όσο και τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες που η έκθεση θα είναι ανοικτή, θα τηρούνται οι
συστάσεις της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19.
Η Βασιλική Καράμπαμπα ζει στην Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε το 2019 από το 4ο Εργαστήριο με διδάσκοντες τους Ι. Φωκά, Β. Πλοιαρίδη, Χ. Βενετόπουλο
και Β. Αβραμίδη.
Εκθέσεις:
2014: ομαδική έκθεση του εργαστηρίου γλυπτικής στο Tελλόγλειο ίδρυμα Α.Π.Θ.
2020: Virtual exhibition “so far so close” MoMus
2020 ομαδική έκθεση, Myró Gallery, Τι θα πει ο κόσμος?
Ταυτότητα Εκδήλωσης
Εγκαίνια: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 στις 07:30μμ | Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη - Παρασκευή/ 17:00 - 21:00, Σάββατο/
11:00 - 15:00
Τοποθεσία: Myró Gallery, Νικηφόρου Φωκά 8, περιοχή Λευκού Πύργου, κέντρο Θεσσαλονίκης
Eισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις: www.myro.gr

Με την υπ’ αρ. 10136Β/11-12-2020 έκθεση επιδόσεως μου εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Χρήστος Γ. Μπουτεράκος, κάτοικος Αθηνών
Ζ. Πηγής 17 τηλ. 2103813413, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου
Αθηνών Παναγιώτη Μιτζήθρα πληρεξουσίου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΗ
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στο
18° χλμ Λ. Σπάτων, επέδωσα προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
ΣΠΥΡΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Γεωργίου,
πρώην κάτοικο Βάρης, Αναργυρούντος
45 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 16-10-2020 Αγωγής της πρώτης προς αυτόν ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που ζητάει
να γίνει δεκτή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή των 5885,57€,
να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η
απόφαση και να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει πράξη κατάθεσης με ΑΚΔ
4306/146/16-10-2020 της Γραμματέως
του Ειρην. Κρωπίας, και γνωστοποίηση
της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται
κατά 30 ημέρες αν ο εναγόμενος είναι
αγνώστου διαμονής, προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 11-12-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Χρήστος Γ. Μπουτεράκος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 8320Α/23-10-2020
Έκθεση Επίδοσης μου και ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου και
Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας Ελένης Κ. Πλέσσα κάτοικο Αθηνών επί της
οδού Σκουφά αρ.64 επέδωσα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ συζ.
Αντωνίου ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ θυγατέρας Θεοδώρου Βόλη, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής επι της οδού Παπαδιαμάντη
αρ.75 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ,
την από 9-12-2020 ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
που απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ με ταυτόχρονη ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
αντιγράφου της από 9-12-2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ.2
του ν.4640/2019) με την οποία ορίζεται
ως τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ το Κέντρο
Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών-Αθήνα Λ. Ακαδημίας αρ.18 4ος όροφος στις 21-12-2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 προκειμένου να λάβει γνώση και τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα, 11-12-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑΡΕΛΑΣ Γ. ΘΩΜΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 5414Ζ'/03-12-2020
έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 185/2020
(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ΤΜ52/19)
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τακτική Διαδικασία)
δια τον εναγόμενο Βασίλειο Πασχαλακίδη του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικο Υφαντών Π.Ε. Ροδόπης και ήδη
αγνώστου διαμονής, κατόπιν εντολής
των εναγόντων: α) Σταυριανής χήρας
Δημητρίου Τσεκτσίδη, το γένος Αδάμ
Βαργιαμίδη και της Βιργινίας, με ΑΦΜ
131257980 - Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, β) Θεόδωρου Τσεκτσίδη του Δημητρίου και
της Σταυριανής, με ΑΦΜ 168525788 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και γ) Αδάμ Τσεκτσίδη
του Δημητρίου και της Σταυριανής, με
ΑΦΜ 168525764 - Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
κατοίκων απάντων Κομοτηνής (Βάρδα 6)
και προσωρινά διαμενόντων στην Altena

Γερμανίας, επί της οδού Rahmedestr.
42 και με την οποία: Δικάζει αντιμωλία
του πρώτου (Ελληνικού Δημοσίου) και
ερήμην των λοιπών εναγομένων [α) Πολυχρονίας συζ. Εμμανουήλ Ηλιάκη, το
γένος Θεοδώρου Τσεκτσίδη, β) Ελένης
συζ. Γεωργίου Σεραφείμ, το γένος Θεοδώρου Τσεκτσίδη, γ) Νικολάου Τσεκτσίδη
του Θεοδώρου και της Φωτεινής, κατοίκων απάντων Κομοτηνής και δ) Βασιλείου Πασχαλακίδη του Νικολάου και της
Ελένης, κατοίκου Υφαντών Ν. Ροδόπης
και ήδη αγνώστου διαμονής]. Ορίζει το
παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο
ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι
κατά το χρόνο έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή Κομοτηνής, ο
Δημήτριος Τσεκτσίδης του Θεοδώρου Α)
ήταν συγκύριος κατά ποσοστό 25% εξ
αδιαιρέτου του με αριθμό 42 οικοπέδου,
που βρίσκεται στο Ο.Τ. 11 του οικισμού
Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής εμβαδού 712 τ.μ. σύμφωνα με το με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2014 Τοπογραφικό
Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού
Κομοτηνής Γεωργίου Λαζαρίδη που έχει
καταχωρηθεί στα κτηματολογικά βιβλία
του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής με ΚΑΕΚ 420177711001/0/0 και
εμβαδόν 718 τ.μ. και Β) ήταν συγκύριος
κατά ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου
του με αριθμό 672 κληροτεμαχίου, που
βρίσκεται στη θέση «Τούμπα» του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής
εκτάσεως 18 στρεμμάτων σύμφωνα με
το με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου
Μηχανικού Κομοτηνής Γεωργίου Λαζαρίδη, που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου
Κομοτηνής με ΚΑΕΚ 410177711001/0/0
και εμβαδόν 18.140 τ.μ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών στα κτηματολογικά
βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής Α) ως προς το ανωτέρω ακίνητο
με ΚΑΕΚ 420177402001/0/0, ώστε αντί
της εσφαλμένης εγγραφής του πρώτου
εναγομένου ως δικαιούχου κυριότητας
κατά ποσοστό 25%, να αναγραφεί ως
συνδικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό
25% ο Δημήτριος Τσεκτσίδης του Θεοδώρου με τίτλο κτήσης έκτακτη χρησικτησία
και Β) ως προς το ανωτέρω ακίνητο με
ΚΑΕΚ 420177711001/0/0, ώστε αντί
της εσφαλμένης εγγραφής του πρώτου
εναγομένου ως δικαιούχου κυριότητας
κατά ποσοστό 12,5%, να αναγραφεί ως
συνδικαιούχος κυριότητας κατά ποσοστό 12,50% ο Δημήτριος Τσεκτσίδης
του Θεοδώρου με τίτλο κτήσης έκτακτη
χρησικτησία. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και
δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό
του στις 22 Οκτωβρίου 2020. Με την
παραγγελία να γίνει η επίδοση προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης
μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει
σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης
δημοσιεύσεώς μου.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ
ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2531021610 & 6977586267
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.)
Με τη με αριθ. 5.088/10-12-2020 έκθεση
επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, με
έδρα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Κυριακή
Ν. Παπαδοπούλου, κάτοικος Κοζάνης
(Αρμενοπούλου 6Α), επέδωσα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης για
τον εναγόμενο Γρηγόριο Χαρ. Στάμο,
πρώην κάτοικο Αιανής - Κοζάνης και
ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της
σχετικής παραγγελίας προς επίδοση
του Δικηγόρου Κοζάνης κ. Δημητρίου
Γκουτζιώτη, πληρεξουσίου του ενάγοντος
Μάρκου Χρ. Φλώρου, κατοίκου Κοζάνης
(Εστίας 2), με ΑΦΜ 023403910, πιστό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

αντίγραφο της από 3-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ
απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, προς γνώση του και για
τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία καλείται να παραστεί στη συζήτηση αυτής
την 24-9-2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης.
Κοζάνη 11-12-2020
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 36382
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διακηρύττει ότι
Διενεργείται μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (κάτω από
τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης»,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
που ορίστηκαν με την αριθμ. 488/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Το ακίνητο προς στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου, πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα στα
οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται
κάτω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Προτείνεται ισόγειο κτίσμα (μονοκατοικία), έκτασης τουλάχιστον ογδόντα
(80) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο
να βρίσκεται εντός οικοπέδου έκτασης
τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων.
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις:
α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
488/2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, καλεί τους ενδιαφερόμενους,
όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν
ενδιαφέρον ήτοι στις 07/01/2021 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15:00.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος, κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η
αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην
επιτροπή των άρθρων 3 και 9 του ν.
513/30.12.1976 (ΦΕΚ Α’ 356) και του
άρθρου 18 και 9 του ν. 3467/2006, η
οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητας των προσφερόμενων
ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν
τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του
ακινήτου.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:
* Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
προσφέροντος ή - σε περίπτωση συνιδιοκτησίας - προσφερόντων , τοποθεσία
ακινήτου, εμβαδό.
* Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν,
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://
gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.
aspx) με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε
κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
β) Διενέργεια Δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα
και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την
διαδικασία της πρώτης φάσης.
Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας
συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά
την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται
από τον μειοδότη.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Γλυφάδας τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως
14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132025219.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή
αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού
Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Γλυφάδα, 10/12/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 36250
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διακηρύττει ότι
Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και
προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης) του δημοτικού κατ/τος της πλατείας Χαρίτων για λειτουργία αναψυκτήριου - περιπτέρου», σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν
με την αριθμ. 513/2020, απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις
22/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για
τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα
διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας.
Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται
το ποσόν των 1.500,00€ πλέον χαρτοσήμου.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν
ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, ως εγγύηση,
Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης
ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένη
στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξάμηνης
τουλάχιστον διάρκειας για ποσό που
θα είναι ίσο προς το ένα δέκατο (1/10)
του οριζόμενου στο άρθρο 4 της διακήρυξης αυτής, ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού εκατόν πενήντα
ευρώ (150,00€). Το γραμμάτιο αυτό ή η
εγγυητική επιστολή αυτή, θα αποτελεί εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία
και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται σε όλους
όσους πήραν μέρος στην δημοπρασία,
μόλις εκδοθεί η απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από το Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Γλυφάδας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υπεύθυνη κα Βασιλική Μασούρογλου ,
τηλ. 2132025219
Γλυφάδα, 11/12/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Αγία Παρασκευή 12.7.1991 Αρ. πρωτ. 3615
ΠΡΟΣ: Κα Έρση Μαρία Ξεφτέρη
Απαντώντας στην από 28.4.91 αίτησή σας, σας πληροφορούμε, ότι όπως
διαπιστώθηκε από αυτοψία αρμοδίου
δασικού υπαλλήλου, η έκταση, κυριότητος Έρσης-Μαρίας Ξεφτέρη, που
βρίσκεται στη θέση Διόνυσος, περιοχής Διονύσου εμβαδού κατά το υπ’ αρ.
26588/14.08.1976 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σωτηρίου Οικονόμου δύο
χιλιάδων (2.000,00) τ.μ. και κατά το από
Απρίλιο 1991 Σχεδιάγραμμα του Μηχανι-

κού κ. Νικολάου Αστερίου δύο χιλιάδων
(2.000,00) τ.μ., το οποίο θεωρημένο
συνοδεύει το παρόν, δεν είναι δασική
έκταση και ως εκ τούτου δεν διέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.
86/69 και του Ν. 998/79 και επομένως
δεν έχουμε αρμοδιότητα να αποφανθούμε ως προς την κυριότητα αυτής. Ο
Οικονομικός Έφορος στον οποίον κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να
διερευνήσει τα δικαιώματα του Δημοσίου,
επί της ανωτέρω εκτάσεως.
Ε.Ν.
Ο Δασάρχης
Παπακώστας - Δασολόγος

	
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 62ΨΡ46Ψ8ΧΒ-ΜΒΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αριθμ. πρωτ. 313
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ.
20Τ12/06-11-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/
Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980
όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν.
4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του
ν.4485/2017 και την αριθμ. 3038/29-102020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη:
α) εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο)
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία των
παρακάτω μαθημάτων:
Εαρινό εξάμηνο
• ΕΜΜ2 Τουρκική Γλώσσα Ι
• ΕΜΜ3 Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• ΕΜΜ8 Διδασκαλία της Τουρκικής
Γλώσσας
• ΕΜΜ9 Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
β) εκπαιδευτικού προσωπικού (3 άτομα)
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία των
παρακάτω μαθημάτων:
Εαρινό εξάμηνο
• ΔΠΔΜ-106 Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη
• ΕΜ8 Σύνδεση οικογένειας και σχολείου
• ΕΜ69 Ηθική της Επιστήμης και της
Τεχνολογίας
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών
από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών
δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην
οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο
κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά
όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημο-

σίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4
και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο
σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται
στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από
την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν πριν την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα
έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα
πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο
οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση
του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται
η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα:
i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν
την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν
εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης 2310 995050
Θεσσαλονίκη, 24-11-2020
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Περικλής Παυλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

	
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : 6ΔΖΡ46Ψ8ΧΒ-ΙΕΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Αριθμ. πρωτ. 424
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 82/10-11-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.
Φ.11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική
Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο
28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ. 16α του ν. 4485/2017 και
την αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρία-
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ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,
αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού (τέσσερα άτομα) με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 20202021, για τη διδασκαλία των παρακάτω
μαθημάτων:
1. 6ΣΓ1-2 Σκηνογραφία-Ενδυματολογία
ΙΙ (1 άτομο)
2. 6ΣΓ4 Σκηνογραφία-Ενδυματολογία:
Χώρος-Χρηστικό αντικείμενο-Ένδυμα
ΙΙ (1 άτομο)
3. 6ΕΣΘ1 Εργαστήριο Σκηνοθεσίας
VI: Ετερογένεια του κινηματογραφικού
μέσου ΙΙ. Χρόνος, timing, montage και
ήχος (1 άτομο)
4. 6ΠΑ3 Παραγωγή IV: Η ανάπτυξη του
κινηματογραφικού έργου. Ο ρόλος του
παραγωγού (1 άτομο)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Κινηματογράφου εντός αποκλειστικής
προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών
δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων ΑΕΙ και των
τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην
οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο
κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά
όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και
5 υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε
έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση
των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας που δεν
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεις,
θα εξετάζεται η ύπαρξη καλλιτεχνικού
έργου υψηλής στάθμης ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας.
(αφορά γνωστικά αντικείμενα Τμημάτων
της Σχολής Καλών Τεχνών και το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από
την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν πριν την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα
έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα
πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο
οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση
του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται
η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων.
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα :
i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν
την υγεία των υποψηφίων προκειμένου

να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και
iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν
εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Κινηματογράφου:
2310 997398 και μέσω e-mail στο info@
film.auth.gr.
Θεσσαλονίκη, 04-Δεκ-2020
Η Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Ελευθερία Θανούλη
Καθηγήτρια

	
  

Γραφείο Τύπου
Tαχ.Δ/νση: Παρνασσού 6
Ταχ.Κωδ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης
Tηλ.: 6956634021 / 2104922036 /
2104922074
Αθήνα, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. ολοκλήρωσε και ανακοινώνει την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση 367 θέσεων
προσωπικού Δ.Ε. οδηγών λεωφορείων
και 56 θέσεων Δ.Ε. τεχνιτών διαφόρων
ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με
την υπ.αριθ. 1/2020(ΑΔΑ:9137465ΧΘΞΥΓ0) Προκήρυξη .
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.osy.gr) και βρίσκονται στη
διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι
μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά
των ανωτέρω προσωρινών πινάκων,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερολογιακών ημερών ενώπιον του
ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από
την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ.
Α.Ε. (www.osy.gr), ορίζεται δε ειδικότερα, από 11-12-2020 εως και την πάροδο
της 15-12-2020.
Η υποβολή των ενστάσεων, όπως η
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ορίζει, γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax:210-6400241,
210-6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:prosl.enstasi@asep.
gr). Στην ένσταση θα πρέπει να επισυνάπτεται παράβολο είκοσι ευρώ (20€),
αλλιώς η ένσταση δεν θα εξετάζεται. Ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου
(e-παράβολο) επιλέγοντας - Φορέας Δημοσίου –Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το διαδικτυακό
τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει
δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό
του παραβόλου στην ένσταση και να
καταβάλει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πληρώθηκε
η οφειλόμενη από
το 2019 13η σύνταξη
Με εμβόλιμη πληρωμή προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στην εξόφληση των οφειλόμενων υπολοίπων
της 13ης σύνταξης από το 2019. Συγκεκριμένα,
πληρώθηκαν 104.721 δικαιούχοι συνταξιούχοι,
των οποίων η οριστική κύρια σύνταξη δεν
είχε εκδοθεί τον Μάιο του 2019. Ειδικότερα οι
συνταξιούχοι που πληρώθηκαν, χωρίζονται σε
δύο βασικές κατηγορίες: 101.551 περιπτώσεις
σημερινών συνταξιούχων οι οποίοι είχαν μεν
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από
την 1η Μαΐου του 2019 -και συνεπώς ήταν
δικαιούχοι της «13ης σύνταξης»- αλλά μέχρι
τις 17 Μαΐου δεν είχε εκδοθεί η οριστική
κύρια σύνταξή τους ή έπαιρναν προσωρινή
και γι' αυτό δεν είχαν λάβει καθόλου την «13η
σύνταξη» ή έλαβαν τότε μικρότερο ποσό από
αυτό που πραγματικά δικαιούνταν
3.170 συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ για
τους ίδιους λόγους
Και οι δυο κατηγορίες εισπράττουν τώρα
τα οφειλόμενα από την έκτακτη οικονομική
ενίσχυση του Μαΐου 2019, την λεγόμενη «13η
σύνταξη» που δόθηκε μετά το Πάσχα του
2019. Όταν είχε πληρωθεί η «13η σύνταξη»,
τον Μάιο του 2019, οι συντάξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων δεν είχαν απονεμηθεί
και, συνεπώς, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η έκτακτη ενίσχυσή τους.
Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2019 είχε
δοθεί η επιπλέον παροχή σε 2,5 εκατομμύρια
συνταξιούχους που είχε νομοθετηθεί με την
μορφή της «13ης σύνταξης» ολόκληρης για
κάποιους και ποσοστιαία για άλλους. Όλοι
έλαβαν την ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια, αλλά με διαφορετική κλιμάκωση.
Κατά μέσο όρο η έξτρα παροχή κυμαίνονταν
κατά μέσο όρο μεταξύ 370 και 400 ευρώ. Με
την ίδια κλιμάκωση θα λάβουν τώρα έκτακτη
ενίσχυση και οι 104.721 συνταξιούχοι:
Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη έως
500 ευρώ έλαβαν και λαμβάνουν το 100%
της σύνταξής τους, δηλαδή μια ακόμη πλήρη
κύρια σύνταξη.
Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη από
501 έως 600 ευρώ έλαβαν και λαμβάνουν το
70% της σύνταξής τους. Κατά μέσο όρο 370
ευρώ.
Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη από
601 έως 1.000 ευρώ έλαβαν και λαμβάνουν
το 50% της σύνταξής τους. Κατά μέσο όρο
400 ευρώ.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Σύνοδος Κορυφής:

Ηπιες κυρώσεις για Τουρκία
και... ξαναβλέπουμε τον Μάρτιο

Σ

υμφωνία έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις προέκυψε στη Σύνοδο Κορυφής
επί των συμπερασμάτων που αφορούν στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έναντι της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκαλεί την Άγκυρα για τις παράνομες
και μονομερείς δραστηριότητές της, καθώς και για τη
ρητορική της εναντίον συγκεκριμένων κρατών - μελών,
καλώντας παράλληλα το Συμβούλιο της ΕΕ να υιοθετήσει
περισσότερες πιθανές κυρώσεις κατά της Άγκυρας βάσει
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης
και 2ας Οκτωβρίου και ζητεί από τον ύπατο εκπρόσωπο
εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της ΕΕ να υποβάλει
έκθεση αναφορικά με τις πολιτικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας με σκοπό να εξεταστούν, το
αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2021.
Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να εξεταστούν
νέα μέτρα σε περίπτωση που η Άγκυρα εξακολουθήσει
τις «χωρίς εξουσιοδότηση» ενέργειές της στην Ανατολική
Μεσόγειο.
«Τα μέτρα που αποφασίστηκαν θα είναι κυρώσεις σε
βάρος προσώπων, και ενδέχεται να υπάρξουν επιπρόσθετα
μέτρα εάν η Τουρκία συνεχίσει τις ενέργειές της», δήλωσε
Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι κυρώσεις έχουν σκοπό να τιμωρηθεί η Άγκυρα για τις
«παράνομες και επιθετικές» ενέργειές της στη Μεσόγειο
εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, διευκρίνισαν διπλωματικές και ευρωπαϊκές πηγές.
Το κείμενο συμπερασμάτων είναι το ακόλουθο:
Κυβερνητικές πηγές: H καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας απέναντι στην ΕΕ υπήρξε απόλυτη και σαφής
«Η Ευρώπη κάνει ένα βήμα τη φορά. Αυτό έκανε και
σε αυτό το Συμβούλιο. Ακόμα ένα βήμα που αποτελεί
ισχυρή προειδοποίηση προς την Τουρκία ν' αλλάξει συμπεριφορά», τόνισαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας
τη συμφωνία των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για
το κείμενο των συμπερασμάτων σχετικά με την Τουρκία
και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, διευρύνοντας τη λίστα των προσώπων και των οντοτήτων που
εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο».
«Ταυτόχρονα, δίνει εντολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο για
την Εξωτερική Πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2021,
έκθεση για ολόκληρο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών (αξιολόγηση

Τελωνειακής Ένωσης). Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται
όλα τα εργαλεία και οι επιλογές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου των κυρώσεων σε
βάρος της Τουρκίας».
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, «η καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας
απέναντι στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη της, ιδιαίτερα στην
Ανατολική Μεσόγειο, υπήρξε απόλυτη και σαφής. Η
Τουρκία καλείται να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην
κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης μετά την αποχώρηση του
Oruç Reis, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανέναρξη
των διερευνητικών επαφών. Ταυτόχρονα στο κείμενο
των συμπερασμάτων εντάσσεται ως προϋπόθεση για τη
συνέχισή τους η αποχή από παράνομες δραστηριότητες –
όρο που έχει θέσει η Ελλάδα σε κάθε σχετική συζήτηση».
Η σημαντικότερη διόρθωση στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων αφορά κυρίως στην Κύπρο, καθώς η Λευκωσία
πέτυχε να αναφερθεί στην ανακοίνωση των 27 ότι θα υπάρξει διεύρυνση της λίστας για «παράνομες δραστηριότητες
γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».
Παράλληλα, «καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσουν έκθεση αναφορικά με
την πολιτική, οικονομική και εμπορική σχέση της ΕΕ και
της Τουρκίας και αναφορικά με μέσα και επιλογές για το
πώς θα προχωρήσει, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης
του πεδίου εφαρμογής της παραπάνω απόφασης για να
μελετηθεί το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου του 2021». Επίσης «καταδικάζει τα μονομερή
βήματα της Τουρκίας στα Βαρώσια και καλεί να υπάρξει
πλήρης σεβασμός των Αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».
Ζητεί ακόμη από τον Ύπατο Εκπρόσωπο να προχωρήσει
ως προς την πρόταση για την πολυμερή Διάσκεψη για
την Ανατολική Μεσόγειο.
Πάντα σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «οι τουρκικές μονομερείς και
προκλητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο
συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταγράφει την αποχώρηση του πλοίου Ορούτς
Ρέις και επιμένει στη συνέχιση της αποκλιμάκωσης για
την επανέναρξη και στην ομαλή συνέχιση των απευθείας
διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της
Τουρκίας».

Διαβάστε
καθημερινά
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Μειώθηκαν
τα εισοδήματα
των Ελλήνων
O αντίκτυπος της κρίσης που έχει προκαλέσει
η πανδημία είναι ανόμοιος μεταξύ των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ιδιαίτερα ισχυρός για τις πιο ευάλωτες ομάδες
εργαζομένων, με τους χαμηλόμισθους να έχουν
τρεις έως έξι φορές μεγαλύτερες απώλειες
από ότι οι υψηλόμισθοι στα μισά κράτη μέλη.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα της
Eurostat η οποία υπολογίζει ότι συνολικά οι
απώλειες εισοδήματος για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται
στο 5%.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, το μέσο εισόδημα
μειώθηκε κατά περίπου 7% το 2020. Πρόκειται
για την τέταρτη μεγαλύτερη πτώση στην Ε.Ε.
μετά την Κύπρο, τη Σλοβακία και την Κροατία.
Όσον αφορά στις απώλειες για τους χαμηλόμισθους, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη χειρότερη
θέση μετά την Κροατία. Όπως δείχνει και το
γράφημα, οι χαμηλόμισθοι έχασαν το 12% του
εισοδήματος τους την περίοδο 2019-2020.
Οι μισθολογικές απώλειες για τους εργαζομένους στην Ελλάδα προέρχονται περισσότερο
από την αναστολή της εργασίας και λιγότερο
από τη μείωση του ωραρίου και την ανεργία.
Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες
της ΕΕ: η ανεργία δεν αποτέλεσε σημαντικό
παράγοντα στη μείωση του εισοδήματος των
πολιτών. Ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν
η απουσία από τη δουλειά ή μείωση του ωραρίου εργασίας.
Οι μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος λόγω
αναστολών παρατηρήθηκαν στους τομείς της
εστίασης, της διαμονής, των τεχνών και της
διασκέδασης.
Είναι ενδεικτικό της κρίσης που αντιμετώπισαν
(και αντιμετωπίζουν ακόμη) οι κλάδοι αυτοί το
γεγονός ότι τον Απρίλιο σχεδόν οι μισές χώρες
της ΕΕ είχαν πάνω από 50% των εργαζόμενών
τους που ήταν απόντες ή έπαιρναν κάποιο
επίδομα από την κυβέρνηση.
Επιπλέον, περισσότερο μειώθηκε το εισόδημα
(κυρίως λόγω απώλεια εργασίας) στους προσωρινά εργαζόμενους, στους νέους (16 – 24)
και στις γυναίκες.
Οι νέοι έχασαν πάνω από τα διπλάσια έσοδα σε
σχέση με τους ενήλικες εργαζομένους (25 – 65).
Οι γυναίκες βγήκαν περισσότερο χαμένες, καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται στους
προαναφερθέντες τομείς.
Μάλιστα, οι μεγαλύτερες διαφορές σε απώλεια
εισοδήματος παρατηρήθηκαν στην Τσεχία,
την Ελλάδα, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία και
την Πορτογαλία.

