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Voucher 200 ευρώ
σε μαθητές και φοιτητές
για αγορά tablet και laptop
Το εκτιμώμενο πλήθος των
δικαιούχων ανέρχεται σε
περίπου 325.000 οικογένειες
και νέους από 4 έως 24 ετών.
Δικαιούχοι θα είναι όλες οι
οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό
εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι
οικογένειες που είναι δικαιούχοι του
επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Επιπλέον
112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού
εξοπλισμού, όπως laptop ή tablet μέσω
voucher, για μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές, αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, που
έχουν δημιουργηθεί λόγω της τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης COVID-19.
Το νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 112
εκατ. ευρώ, των Υπουργείων Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200
ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και
φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για
την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet,
laptop, desktop).
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας,
ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα
έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει
στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το εκτιμώμενο πλήθος των δικαιούχων
ανέρχεται σε περίπου 325.000 οικογένειες
με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24
ετών.

Στις 23 Δεκεμβρίου
θα εγκρίνει η Ε.Ε. το εμβόλιο
των Pfizer/BionTech
Στις 23 Δεκεμβρίου θα δώσει
το πράσινο φως στη για την
έγκριση του εμβολίου των
Pfizer/BionTech για τον
κορωνοϊό ο Ευρωπαικός
Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), σύμφωνα με
έγκυρες πληροφορίες της γερμανικής
εφημερίδας «Bild».
H εφημερίδα επικαλείται κύκλους της Κομισιόν και της γερμανικής κυβέρνησης.
Η έναρξη του εμβολιασμού στη Γερμανία
θα μπορούσε να γίνει ακόμη και κατά τη
διάρκεια των Χριστουγέννων, πιθανότατα
στις 26 Δεκεμβρίου, αναφέρει η γερμανική
εφημερίδα.

Καταναλωτικό κοινό

Τηλεργασία

Πιεσμένο οικονομικά είναι το ελληνικό καταναλωτικό κοινό τα φετινά Χριστούγεννα
σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος η οποία
υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη
του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
σελ. 2

Ρεβεγιόν

Προβληματισμένες εμφανίζονται οι ελληνικές
εταιρείες ως προς την αποτελεσματικότητα της
τηλεργασίας σύμφωνα με έρευνα της Adecco
με θέμα «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα».

Ρεβεγιόν με έως 9 άτομα Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά θα γιορτάσουμε φέτος, ενώ
ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ,
από τις 10 μμ έως τις 5 πμ, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας κατά
την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

Στους δρόμους κυκλοφορούν και πάλι
τα παλιά Ι.Χ. αντί να ανακυκλώνονται!

Δ

εκαετίες πίσω μπορεί να μας γυρίσει ο κορωνοϊός όσον αφορά
στην ατμοσφαιρική ρύπανση
και τα τροχαία ατυχήματα καθώς εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση απομακρύνονται από τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και στρέφονται
στα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις
τους. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα που
έχει εντοπιστεί αφορά στο γεγονός ότι
οι πολίτες δεν κοιτούν να αποκτήσουν
κάποιο όχημα με μικρή ηλικία αλλά
αυτοκίνητα με ηλικίες άνω των 20 ετών
με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα μοντέλα να έχουν γίνει ανάρπαστα στην
ευρωπαϊκή αγορά με κίνδυνο πάντα
βέβαια να προκληθεί ανεπανόρθωτη
ζημιά στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ
χειρότερα, όπως πάντα βέβαια σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καθώς
οχήματα που προορίζονταν για ανακύκλωση επισκευάζονται κακήν κακώς
και πωλούνται και πάλι έναντι 500 ή
1.000 ευρώ επιβαρύνοντας στο μέγιστο την ποιότητα του αέρα και βέβαια
αυξάνοντας κατά πολύ την πιθανότητα ανόδου των τροχαίων ατυχημάτων
εξαιτίας της κακής κατάστασης των
εν λόγω αυτοκινήτων.
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους
επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς οι οποίοι υπό τον φόβο εξάπλωσης της πανδημίας στρέφονται
σε καινούρια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους.
Ωστόσο η πλάστιγγα γέρνει προς τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μάλιστα
σε εκείνα που έχουν ηλικίες άνω των
15-20 ετών με κίνδυνο να επιβαρυνθεί
η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Για παράδειγμα στη Γαλλία οι ταξινο-

μήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
κατέγραψαν άνοδο 16% το τρίτο τρίμηνο ενώ οι πωλήσεις των καινούριων ΙΧ
σημείωσαν πτώση 5%. Επίσης φέτος οι
καταναλωτές προτίμησαν αυτοκίνητα
με ηλικίες άνω των 15 ετών καταρρίπτονταν κάθε ρεκόρ σε σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές.
Στην Ισπανία οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σύμφωνα με την
έρευνα της IHS Market κατέγραψαν
άνοδο 25% και μάλιστα οι ταξινομήσεις
οχημάτων με ηλικίες άνω των 20 ετών
σημείωσαν άνοδο 25% και στα μοντέλα
με ηλικίες άνω των 15 ετών το ποσοστό
ανόδου κυμάνθηκε σε 16%.
Η αναζήτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα
με το Reuters και το AutoScout24 αυξήθηκε για οχήματα με ηλικίες άνω των
15 ετών από το καλοκαίρι σε Αυστρία,
Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία.
Μάλιστα το ποσοστό ανόδου για αυτο-

κίνητα με ηλικίες άνω των 15-20 ετών
ξεπέρασε σε πολλά κράτη-μέλη ακόμη
και το 80%.
Τα νέα δεδομένα ίσως προκαλέσουν
κλυδωνισμούς τους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση των
εκπομπών CO2 καθώς θα αυξηθούν τα
παλαιά και ρυπογόνα οχήματα που θα
κινούνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω
των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων
σωματιδίων (ΑΣ10).
Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη
νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/
ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να
εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του
αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η

διάρκεια της περιόδου υπέρβασης
να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες
οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις
ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η χώρα μας επίσης παρέβη τις υποχρεώσεις της να
κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο
το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει
λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των
συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό
Θεσσαλονίκης.
Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα
επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στον οικισμό Θεσσαλονίκης για
δεκατέσσερα έτη από το 2005 (για όλα
τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019,
τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν
επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα,
οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν
υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες
των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα
δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς.
Πάνω από ένας θάνατος στους οκτώ
στην EE συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα κύματα θερμότητας
που επιδεινώνονται από την κλιματική
αλλαγή, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
(EEA), που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Συνολικά, 630.000 θάνατοι, περίπου
το 13% του συνόλου, στις 27 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Βρετανία συνδέονταν με περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
Η Ελλάδα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι από τους πιο φτωχούς
εταίρους μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ οπότε και οι Έλληνες πολίτες
είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην
ατμοσφαιρική ρύπανση με ότι και αν
σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
ΟΑΣΑ:
Εισιτήρια, δρομολόγια,
πληροφορίες

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε λειτουργία έχει τεθεί εδώ και λίγες
ημέρες η νέα ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ,
η οποία ενσωματώνει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις εφαρμογές
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού.
Από τη νέα ιστοσελίδα (oasa.gr) οι
πολίτες μπορούν να ενημερώνονται
για όλες τις υπηρεσίες που αφορούν
στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπως τα σημεία πώλησης εισιτηρίων, πληροφορίες για τα δρομολόγια, αγορά προϊόντων ηλεκτρονικού
εισιτηρίου on line και διαδραστικούς
χάρτες.
Στη νέα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα με όλη την πληροφόρηση που θα χρειαστούν όσοι επισκέπτονται την Αθήνα, προκειμένου
να σχεδιάσουν τις μετακινήσεις τους
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να
λαμβάνουν χρηστικές πληροφορίες
για όλα τα θέματα που άπτονται της
λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, όπως τη χρήση mobile apps και
συχνά ερωτήματα.
Η σχεδίαση του νέου site του Οργανισμού είναι σύγχρονη και φιλική σε
όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από
τη συσκευή την οποία χρησιμοποιούν
(υπολογιστής, κινητό, tablet), ενώ
περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες
και για την εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).
Το σύστημα πληροφόρησης των
επιβατών
Εκτός από τη νέα ιστοσελίδα, ο
ΟΑΣΑ σχεδιάζει και ολοκληρωμένο
σύστημα πληροφόρησης επιβατών
(ΟΣΠΕ), στο πλαίσιο της ψηφιακής
μετάβασης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες.
Όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα
παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες όχι μόνο για
τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας
αλλά και για όλες τις υπόλοιπες
υπηρεσίες διαμετακόμισης επιβατών,
συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών
δρομολογίων.
Το ΟΣΠΕ θα συγκεντρώσει όλα τα
δεδομένα που είναι διαθέσιμα από
τις εφαρμογές και τα συστήματα που
λειτουργούν τώρα στον ΟΑΣΑ και τις
θυγατρικές του εταιρείες (ΟΣΥ και
ΣΤΑΣΥ), όπως το σύστημα τηλεματικής, το σύστημα του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου, την εφαρμογή επιτήρησης
κυκλοφορίας συρμών κτλ.
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Πόσα θα δαπανήσουν
οι καταναλωτές τα φετινά
Χριστούγεννα σε σχέση με πέρυσι

Π

ιεσμένο οικονομικά είναι το ελληνικό καταναλωτικό κοινό τα φετινά Χριστούγεννα
σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος
η οποία υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού,
ποσοστό 73%, θεωρεί ότι η αξία των αγορών της τα φετινά
Χριστούγεννα θα είναι μειωμένη, ενώ μόλις ένα 5% εκτιμά
ότι θα είναι αυξημένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 39% θεωρεί
ότι η μείωση αυτή θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης
του προηγούμενου έτους, άνω του 50%.
Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των καταναλωτών μεταφράζεται σε μία εκτιμώμενη μείωση της τάξης του 34%, δηλαδή
ότι φέτος θα χαθεί πάνω από το 1/3 του περυσινού «τζίρου».
Όσον αφορά το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για αγορές
την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή μεσοσταθμικά εκτιμάται σε μόλις 128 ευρώ κατά κεφαλήν, αντικατοπτρίζοντας
και την προαναφερθείσα μείωση. Το 14% εκτιμά ότι δεν
θα δαπανήσει τίποτα, το 19% μέχρι 50 ευρώ, το 22% έως
100 ευρώ, το 25% από 101 έως 200 ευρώ, το 15% από 200
έως 500 ευρώ και το 5% πάνω από 500 ευρώ.
Πρακτικά η πλειοψηφία του κοινού (55%) θα δαπανήσει
λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγορές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 21% -ένας στους 5 καταναλωτές–
έχει ήδη ολοκληρώσει τις αγορές του για τα Χριστούγεννα, ένα ποσοστό 42% αναμένεται να κάνει τις αγορές την
εβδομάδα που διανύουμε, ενώ το 37% την εβδομάδα των
Χριστουγέννων. Σε σχέση με την πολυσυζητημένη εφαρμογή του μέτρου του Click Away, ή Αγορές Εκτός, φαίνεται
ότι -τουλάχιστον πριν την εφαρμογή του μέτρου- μόνο 1
στους 4 καταναλωτές εκδήλωνε πρόθεση να το αξιοποιήσει.
Ποσοστό 28% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να επιλέξει
για τις επόμενες αγορές την υπηρεσία παραλαβής από το

E-mail: iho@otenet.gr

κατάστημα σε σχέση με την παράδοση στο σπίτι. Το 26%
δηλώνει λίγο πιθανό, ενώ το 46% δηλώνει καθόλου πιθανό.
Τα ποσοστά στις εξειδικευμένες περιπτώσεις των αγορών
από ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ και ταχυφαγείων είναι
ακόμα χαμηλότερα.
Σύμφωνα με τον ΣΕΛΠΕ, τα παραπάνω ευρήματα σχετίζονται και με τις εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία
COVID-19 και κυρίως την αναζήτηση της υγειονομικής
ασφάλειας και την οικονομική επίδραση της πανδημίας.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα με βασικό κριτήριο την υγιεινή και την
ασφάλεια αυξήθηκε από 10% σε 16% ενώ μειώθηκαν τα
κριτήρια της χρηματικής δαπάνης από 49% σε 43% και
της ποιότητας από 23% σε 21%.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν και η οικονομική ύφεση συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο, η ανησυχία του κοινού σε
σχέση με την πανδημία έχει αυξηθεί. Ποσοστό 88% του
καταναλωτικού κοινού θεωρεί ότι η οικονομική κρίση λόγω
της πανδημίας θα συνεχιστεί σε όλο το 2021, ενώ το 64%
θεωρεί ότι θα συνεχιστεί και μετά το 2021.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το κοινό αναμένεται να σταματήσει
τις περισσότερες από τις συνήθειες που υιοθέτησε τον
τελευταίο χρόνο άμεσα μόλις επιλυθεί το υγειονομικό
πρόβλημα. Οι περισσότεροι καταναλωτές θα σταματήσουν
άμεσα τη χρήση μάσκας και την απολύμανση. Εξαίρεση
αποτελεί πρώτον η αποταμίευση για περίπτωση ανάγκης,
λόγω και της προαναφερθείσας οικονομικής κρίσης, και
δεύτερον η υιοθέτηση των αγορών από απόσταση.

Αστρονομικά ποσά σε δημοπρασίες έργων τέχνης μέσα στην πανδημία
Οι δημοπρασίες έργων τέχνης δεν αποτελούν ένδειξη της γενικότερης αγοράς έργων τέχνης. Είναι σα να προσπαθεί
κανείς να αποκωδικοποιήσει την αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας μελετώντας μόνο τις πωλήσεις των Βugatti
Μια ανοιξιάτικη μέρα του Μαΐου του 2019, όταν η πανδημία δεν είχε «χτυπήσει» ακόμη, επτά πίνακες ζωγραφικής
και τρία γλυπτά είχαν πουληθεί για $605 εκατ. Φέτος, όμως κατά τη διάρκεια 12 δύσκολων μηνών, οι πωλήσεις των
δέκα ακριβότερων έργων τέχνης έφτασαν μόλις τα $408 εκατομμύρια, ακόμη κι αν σε αυτές συμπεριλαμβανόταν
η πώληση ενός… δεινοσαύρου 67 εκατομμυρίων ετών. Οι δημοπρασίες έργων τέχνης δεν αποτελούν ένδειξη της
γενικότερης αγοράς έργων τέχνης. Είναι σα να προσπαθεί κανείς να αποκωδικοποιήσει την αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας μελετώντας μόνο τις πωλήσεις των Βugatti. Το φαινόμενο αυτό υπήρχε πάντα, αλλά ισχύει ακόμη
περισσότερο τη στιγμή που οι ανασφαλείς έμποροι τέχνης στρέφοντας σε προκαθορισμένες (και μη ανιχνεύσιμες)
ιδιωτικές πωλήσεις, αντί για επισφαλείς δημόσιες δημοπρασίες. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα των δημοπρασιών ξεπερνούν τις προσδοκίες. Οι διαδικτυακές πωλήσεις βρίσκονται στο ζενίθ τους, ενώ πλούσιοι χρήστες
στρέφονται στις δημοπρασίες σπάνιων βιβλίων, τέχνης, κοσμημάτων και σπάνιας διακόσμησης.
H μελέτη των τιμών των πιο ακριβών δημοπρασιών έχει και πλεονεκτήματα. Πολλοί μπορεί να αγαπούν την τέχνη
μόνο και μόνο επειδή είναι τέχνη, αλλά όπως και να ‘χει το πράγμα, οι τιμές των έργων τέχνης παίζουν σημαντικό ρόλο
στην αγορά. Οι τεράστιες τιμές αυτές μπορεί να επηρεάσουν και τα φθηνότερα έργα τέχνης, μέχρις ενός σημείου.
Για παράδειγμα, η αγορά των Μοντιλιάνι το 2018. Μετά το ρεκόρ πώλησης ενός πίνακα στον οίκο Sotheby’s της
Νέας Υόρκης στα $157 εκατ., μια ζωγραφιά του καλλιτέχνη πωλήθηκε στο ενάμισι εκατομμύριο μόλις λίγες ημέρες
μετά αν και είχε εκτιμηθεί στα $600.000.
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Τι ισχύει με τις 770.000
νέες κλήσεις
του Δήμου Αθηναίων
Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκύψει μετά τα
δημοσιεύματα που θέλουν τον Δήμο Αθηναίων να στέλνει δεύτερο κύμα ειδοποιητηρίων,
770.000 αυτήν την φορά, για εξόφληση κλήσεων, μετά και τα 100.000 του προηγούμενου
διαστήματος. Η κριτική που ασκείται στον
Δήμο είναι πως εν μέσω πανδημίας αποφασίζει
να στείλει στους πολίτες κλήσεις που αφορούν
παλαιότερα έτη με αποτέλεσμα οι αποδέκτες
να μην μπορούν καν να διαπιστώσουν πότε και
εάν προέβησαν σε αυτές τις παραβάσεις. Για το
ζήτημα εξέδωσε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αναφέρει χαρακτηριστικά πως «μετά από τις
100.000 ετεροχρονισμένες κλήσεις που ήρθαν
στα σπίτια των συμπολιτών μας τον Νοέμβριο
για παραβάσεις που αφορούσαν μέχρι και τα
έτη 2015 – 2016, ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα
με δημοσίευμα σε σημερινή εφημερίδα θα
στείλει με ιδιωτική εταιρεία courier άλλες
770.000 κλήσεις».
Τονίζει δε ότι: «Είναι άξιο απορίας πώς ο Δήμος Αθηναίων επιλέγει αυτή τη χρονική συγκυρία που η νέα οικονομική κρίση βρίσκεται
anteportas και ο κόσμος της αγοράς, έχοντας
πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία,
προσπαθεί χωρίς καμία στήριξη να ανασάνει
την περίοδο των Χριστουγέννων, να τιμωρεί
καταχρηστικά τους πολίτες του».
Ολόκληρη η ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Τομεάρχης Εσωτερικών, Κώστας Ζαχαριάδης
και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών
υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Μίλτος Χατζηγιαννάκης: «Να μην τονώσει
την Χριστουγεννιάτικη αγορά της Αθήνας επιθυμεί όπως φαίνεται ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ.
Μπακογιάννης με τις νέες 770.000 κλήσεις
που αναμένεται να στείλει στους κατοίκους του
Λεκανοπεδίου. Μετά από τις 100.000 ετεροχρονισμένες κλήσεις που ήρθαν στα σπίτια των
συμπολιτών μας τον Νοέμβριο για παραβάσεις
που αφορούσαν μέχρι και τα έτη 2015 – 2016,
ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα με δημοσίευμα
σε σημερινή εφημερίδα θα στείλει με ιδιωτική
εταιρεία courier άλλες 770.000 κλήσεις. Οι
ετεροχρονισμένες κλήσεις έχουν δημιουργήσει κύμα αντιδράσεων που έχει φτάσει στον
Πρωθυπουργό και σε όλους τους αρχηγούς των
κομμάτων της αντιπολίτευσης με ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας δεκάδων πολιτών, η οποία
δικαιολογημένα κάνει λόγο για παραβίαση των
αρχών διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.
Είναι άξιο απορίας πώς ο Δήμος Αθηναίων
επιλέγει αυτή τη χρονική συγκυρία που η νέα
οικονομική κρίση βρίσκεται anteportas και
ο κόσμος της αγοράς, έχοντας πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία, προσπαθεί χωρίς
καμία στήριξη να ανασάνει την περίοδο των
Χριστουγέννων, να τιμωρεί καταχρηστικά τους
πολίτες του. Τα ποσά για τις φιέστες, τους μεγάλους περιπάτους και τους χρυσοποίκιλτους
στολισμούς δεν φαίνεται να βγαίνουν για την
παράταξη του BadenBaden που δεν έχει επίγνωση του τί συμβαίνει στη Αθήνα.
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«Καμπάνα» ΕΝΦΙΑ
28 εκατ. ευρώ σε 4.000
επιχειρήσεις
Τα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν τις επόμενες
ημέρες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο
Taxisnet και όσοι λάβουν την «κεραμίδα», θα πρέπει
είτε να πληρώσουν την οφειλή μέσα σε διάστημα 30
ημερών, είτε να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση Ε9
για το 2015, ώστε να υπολογιστούν οι οφειλές τους
στη βάση πραγματικών δεδομένων.
Οι οφειλές προέκυψαν μετά από διασταύρωση που
διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και
οδήγησαν στον εντοπισμό 4.000 επιχειρήσεων οι
οποίες δεν είχαν υποβάλει Ε9, παρότι είχαν σχετική
υποχρέωση. Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων με βάση τον εκτιμώμενο
ΕΝΦΙΑ και έτσι προέκυψαν τα ραβασάκια με την
πενταετή καθυστέρηση, τα οποία είναι «βαριά». Σε
κάθε μία από τις 4.000 επιχειρήσεις αντιστοιχεί
μέσος φόρος 7.000 ευρώ.
Μετά την έκδοση εγκυκλίου από τον Διοικητή της
ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, ο δρόμος για την κοινοποίηση
των σημειωμάτων εκτιμώμενου φόρου έχει ανοίξει
και οι επιλογές για τους «αμελείς» του 2015 είναι δύο:
· Εφάπαξ πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2015 με πρόστιμα
και προσαυξήσεις μέσα σε διάστημα ενός μήνα από
την ημερομηνία κοινοποίησης του ηλεκτρονικού
ειδοποιητηρίου.
· Υποβολή εντός 30 ημερών δήλωσης Ε9 για το
2015, η οποία μπορεί να είναι εκπρόθεσμη αλλά
τουλάχιστον θα οδηγεί στον ακριβή προσδιορισμό
του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ με την έκδοση νέου εκκαθαριστικού.
Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο
Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία:
1. Για το έτος 2015 εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου
προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2015
δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει
εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
έτους 2015.
2. Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος
φόρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ΠΟΛ.1184/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., επί της
πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.
4. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις
ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με
αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα,
επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου
υπάρχει ειδική επισήμανση γι' αυτά.
5. Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου, όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι
ένα ευρώ.
6. Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων
και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.
α της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Στις
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
ενημέρωση του φορολογούμενου για την έκδοση της
πράξης, αυτή επιδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β,
γ και δ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
4174/2013.
7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μετά την
έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου, εκδίδεται άμεσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη
διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο επιπλέον
βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται, ο δε τυχόν επιπλέον
καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 42 του ν. 4174/2013.

Τηλεργασία:

Διστακτικές οι ελληνικές εταιρείες
για την αποδοτικότητά της

Π

ροβληματισμένες εμφανίζονται οι ελληνικές εταιρείες ως προς την αποτελεσματικότητα της τηλεργασίας σύμφωνα με έρευνα της Adecco με θέμα «Η Απασχολησιμότητα
στην Ελλάδα». Η εν λόγω έρευνα κατέγραψε για έκτη συνεχή χρονιά τις τάσεις στην
εγχώρια αγορά εργασίας μέσα από την οπτική τόσο των επαγγελματιών στελέχωσης θέσεων
και των εργοδοτών, όσο και των υποψηφίων και εργαζομένων.
Όπως έδειξε τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες,
προκρίνουν ως αποδοτικότερο τρόπο εργασίας το συνδυασμό
τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας στο γραφείο.
Σκοπός της φετινής έρευνας είναι να αποτυπώσει τις επιπτώσεις της Covid-19 στην αγορά εργασίας, να καταγράψει
τις απόψεις των επαγγελματιών για το σχέδιο λειτουργίας
των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της Covid-19 και να
αναδείξει την άποψη των εργοδοτών για τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στην εποχή μετά
την εμφάνιση της πανδημίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στα νέα δεδομένα που έχει φέρει η πανδημία στην αγορά
εργασίας, στις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες από
τους υποψήφιους και στο κατά πόσον οι εργαζόμενοι και
οι εργοδότες προτιμούν την τηλεργασία ή την εργασία από
το γραφείο.
Το 82% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ανεξαρτήτως αν
είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, αναζητούν ενεργά εργασία. Παρόλα αυτά, η εύρεση νέας εργασίας σε αρκετές περιπτώσεις
καθυστερεί, προσεγγίζοντας κατά μέσο όρο τους 8 - 9 μήνες.
Από την πλευρά των εργοδοτών, 2 στις 3 επιχειρήσεις στην
Ελλάδα είχαν την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ανοιχτές
θέσεις εργασίας, ενώ 9 στις 10 είχαν ανοιχτές θέσεις κάποια
στιγμή εντός της πανδημίας. Ο μέσος χρόνος κάλυψης των
κενών θέσεων ανέρχεται σε 1,5 μήνα.
Παράλληλα, το 42% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι ανάγκες στελέχωσης θέσεων στην εταιρεία τους μέσα στον
επόμενο χρόνο δεν θα αλλάξουν, ενώ 38% πιστεύει ότι θα
αυξηθούν. Από όσους απάντησαν πως πρόκειται να αυξηθούν οι ανάγκες της εταιρείας τους σε προσωπικό, 45%
εκπροσωπούν ελληνικές εταιρείες και 26% πολυεθνικές.
Παρά το πολύ υψηλό ποσοστό εκείνων που αναζητούν
ενεργά εργασία, μόνο ένα 13% των συμμετεχόντων στην
έρευνα ψάχνει εργασία στο εξωτερικό (σε σύγκριση με το
22% του 2019).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ανησυχία για μετακίνηση στο εξωτερικό, λόγω του Covid-19, σε συνδυασμό
με το φόβο ενός δεύτερου κύματος έξαρσης της πανδημίας,
πιθανόν συνέβαλε στον περιορισμό της αναζήτησης εργασίας
στο εξωτερικό, καθώς πολλές χώρες-μαγνήτες ταλέντων,
όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, παρουσίασαν έντονη εξάπλωση της πανδημίας.
Στις νέες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί στον εργασιακό χώρο, μετά την εμφάνιση του Covid-19, εργαζόμενοι,
υποψήφιοι και εργοδότες, συμφωνούν ότι οι δεξιότητες που
χρειάζεται κάποιος, ώστε να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στην εργασία του, είναι:
- Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
- Οργανωτικές ικανότητες
- Εργασιακό ήθος
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
Στην παγκόσμια έρευνα του ομίλου Adecco «Μετασχηματισμός εργατικού δυναμικού» (Workforce Transformation
survey), αντίστοιχες δεξιότητες αναδεικνύονται ως πολύ
σημαντικές, αλλά οι απόψεις των δύο πλευρών διαφέρουν
ως προς τα πλεονεκτήματα των soft-skills, όπως η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση, τις οποίες οι εργαζόμενοι
δεν τοποθετούν το ίδιο υψηλά ως προς τη σημασία τους,
όπως τα ηγετικά στελέχη. Και στην ελληνική έρευνα επαληθεύτηκε το εύρημα αυτό.
Από την άλλη, 48% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι δεξιότητες

του υφιστάμενου προσωπικού καλύπτουν μόνο εν μέρει τις
ανάγκες του οργανισμού τους, με το 45% να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από τις δεξιότητες των εργαζομένων.
Σε αυτό το σημείο, διαφοροποίηση παρατηρείται μεταξύ
πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών, μιας και από τις πολυεθνικές το 65% φαίνεται να είναι απόλυτα ικανοποιημένο
με τις υφιστάμενες δεξιότητες του προσωπικού, ενώ στις
ελληνικές εταιρείες το ποσοστό πέφτει στο 36%.
Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, το παραπάνω εύρημα
μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι η σωστή μεθοδολογία επιλογής υποψηφίων και η χρήση κατάλληλων
εργαλείων αξιολόγησης των πολυεθνικών εταιρειών τις
βοηθούν να επιτυγχάνουν καλύτερο συνδυασμό θέσεων και
υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες. Επίσης, είθισται
οι πολυεθνικές να έχουν θεσπισμένες πολιτικές για πλάνα
ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων τους, ώστε να
παραμένουν επίκαιρες οι γνώσεις τους και να αναπτύσσουν
διαρκώς νέες απαραίτητες για τον οργανισμό δεξιότητες.
Στην Ελλάδα, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες,
δείχνουν δυσπιστία ως προς το βαθμό αποδοτικότητας του
τρόπου αυτού εργασίας.
Από την πλευρά των εργοδοτών, 38% θεωρεί την τηλεργασία
λιγότερο αποτελεσματική από την εργασία στο γραφείο και
39% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η τηλεργασία είναι το ίδιο
αποτελεσματική με την εργασία στο γραφείο. Μόνο ένα 18%
την αξιολογεί ως πιο αποτελεσματική.
Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες
φαίνονται να είναι πιο διστακτικές ως προς την αποτελεσματικότητα της τηλεργασίας (μόνο 16% αυτών την θεωρούν
πιο αποτελεσματική από την εργασία στο γραφείο και 35%
το ίδιο αποτελεσματική).
Από την άλλη πλευρά, στις πολυεθνικές εταιρείες, το ποσοστό εκείνων που την θεωρούν αποτελεσματικότερη είναι
ελαφρώς αυξημένο, φτάνοντας στο 21% και το ποσοστό
εκείνων που την θεωρούν εξίσου αποτελεσματική αγγίζει
το 46%. Και το κοινό των εργαζομένων, όμως, παρουσιάζεται
μοιρασμένο σε σχέση με το πόσο παραγωγική θεωρεί την
τηλεργασία σε σύγκριση με την εργασία στο γραφείο. Το
33% θεωρεί ότι η τηλεργασία είναι πιο παραγωγική από την
εργασία στο γραφείο. Το 31% απάντησε ότι είναι λιγότερο
παραγωγική και το 27% το ίδιο παραγωγική.
Σε σχέση με το ποιο μοντέλο εργασίας προτιμούν και θεωρούν αποτελεσματικότερο, εργοδότες και εργαζόμενοι
συμφωνούν πως ένας συνδυασμός τηλεργασίας και εργασίας
στο γραφείο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο εργασίας.
Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head Ελλάδας και
Βουλγαρίας, δήλωσε σχετικά: "Η τηλεργασία παγκοσμίως
φαίνεται πως θα επικρατήσει, παρόλα αυτά στην Ελλάδα
τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες, δείχνουν δυσπιστία ως προς το βαθμό αποδοτικότητας του τρόπου
αυτού εργασίας, όπως δείχνει η έρευνα της Adecco. Στη
σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, είναι περισσότερο
από ποτέ αναγκαίο να βασίζεται η συνεργασία εργοδοτών
και εργαζομένων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και όχι σε
μία απρόσωπη και τυπική επικοινωνία με προσήλωση
μόνο στην τήρηση της ιεραρχίας και την επιβολή κάποιου
αντιπαραγωγικού ελέγχου.
Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι εργοδότες έτοιμοι, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με αυτό το νέο μοντέλο συνεργασίας
και ίσως δεν είναι και όλοι οι εργαζόμενοι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο μοντέλο, που απαιτεί περισσότερη
ανάληψη πρωτοβουλιών.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

5°C - 18°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9°C - 12°C

ΠΑΤΡΑ

9°C - 17°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

12°C - 17°C

ΛΑΡΙΣΑ

6°C - 13°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πολύποδες
Παχέος Εντέρου

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου
είναι μικροί όγκοι (προεξοχές) οι
οποίοι ξεκινούν από την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος του
παχέος εντέρου και προβάλλουν
μέσα στον αυλό του. Είναι αρκετά
συχνοί και ανευρίσκονται στο 40%
περίπου του πληθυσμού. Δεν πρόκειται για κακοήθεις όγκους, ωστόσο – εάν δεν αφαιρεθούν – υπάρχει
η πιθανότητα να μεταλλαχθούν σε
κακοήθεις.
Για τη δημιουργία των πολυπόδων
ενοχοποιείται – σε μεγάλο ποσοστό
– η διατροφή μας και κυρίως, όσες
τροφές αυξάνουν τις πιθανότητες
πρόκλησης φλεγμονών. Τέτοιες
είναι το κόκκινο κρέας, τα αλλαντικά και τα γαλακτοκομικά με πολλά λιπαρά. Στις αντιφλεγμονώδεις
τροφές κατατάσσονται τα φρούτα,
τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά
με χαμηλά λιπαρά,ενώ σε «ουδέτερο» χώρο βρίσκονται το κοτόπουλο
και το ψάρι. Μετά την ενδοσκοπική
πολυπεκτομή οι γαστρεντερολόγοι
συστήνουν υδαρή φαγητά όπως
σούπες (π.χ.φιδέ) και κατανάλωσης
αρκετής ποσότητας ύδατος και διαφόρων χυμών και ροφημάτων (βότανα, καφέ, τσάι).Συνήθως πάνω
από 12 κούπες υγρών ημερησίως.
Όλα αυτά βοηθούν ώστε τα κόπρανα να μην γίνονται σκληρά και να
μην προκληθεί δυσκοιλιότητα που
θα μπορούσε να ερεθίσει και την
περιοχή της εκτομής του πολύποδα.
Ενημερωτικά σημειώνεται ότι για
την θεραπεία του έλκους του στομάχου καλή τροφή θεωρείται το
λάχανο και τα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά τα οποία περιέχουν σημαντικές ποσότητες του αμινοξέος
μεθυλμεθειονίνη που ονομάζεται
και βιταμίνη U.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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S-400: ένταση
μετά τις κυρώσεις
των ΗΠΑ κατά
της Τουρκίας
Στο κόκκινο ανεβάζει την
ένταση των σχέσεων μεταξύ
Τουρκίας- ΗΠΑ η ανακοίνωση
από την Ουάσινγκτον, επιβολής κυρώσεων για την αγορά
από την Άγκυρα των ρωσικών
πυραύλων S-400. Στο κάδρο
μπαίνει και η άμεση αντίδραση
της Ρωσίας.
Οι κυρώσεις απευθύνονται
κατά του προέδρου Διεύθυνσης
Αμυντικής Βιομηχανίας της
τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας Ισμαήλ Ντεμίρ και
εναντίον τριών ακόμη Τούρκων
εργαζομένων της, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο
Οικονομικών και περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών
στοιχείων και περιορισμούς
χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Επίσης απαγορεύεται
η έκδοση από τις ΗΠΑ αδειών
εξαγωγών και εξουσιοδοτήσεων
στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία SSB.
Η Τουρκία καταδίκασε ως
"ολέθριο λάθος" τις κυρώσεις
και διεμήνυσε ότι θα προβεί σε
αντίποινα, Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε
εξάλλου τις αμερικανικές
κυρώσεις "ανεξήγητες" αφού
η Ουάσινγκτον, όπως τόνισε
η Άγκυρα, απέρριψε επανειλημμένα την προσφορά της να
δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα
εργασίας.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον
νατοϊκό της σύμμαχο να αναθεωρήσει την "άδικη" απόφαση
που θα βλάψει τις διμερείς
σχέσεις.
Πριν την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε
πως ούτε οι κυρώσεις από τις
ΗΠΑ, ούτε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αποτρέψουν την
Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.
Παράνομες χαρακτήρισε τις
αμερικανικές κυρώσεις κατά
της Τουρκίας για τους S-400, ο
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ ενώ συμπλήρωσε μάλιστα ότι επιδεικνύουν
αλαζονεία προς το διεθνές
δίκαιο
Αμέσως μετά την ανακοίνωση
των κυρώσεων, ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Πομπέο
κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει
άμεσα το πρόβλημα σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.
«Η αγορά από την Τουρκία
των ρωσικών S-400 θέτουν
σε κίνδυνο την ασφάλεια της
στρατιωτικής τεχνολογίας των
ΗΠΑ και του Αμερικανικού
προσωπικού», πρόσθεσε ο
Πομπέο.

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι
φυλακισμένοι και το 2020

Τ

ουλάχιστον 387 άτομα που εργάζονται στη βιομηχανία των media παγκοσμίως είχαν φυλακιστεί μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσε το γερμανικό τμήμα
της ΜΚΟ για την ελευθερία του Τύπου Reporters Without Borders (RSF) στην ετήσια
έκθεσή της τη Δευτέρα.
Πέντε χώρες ήταν υπεύθυνες για πάνω από το ήμισυ όλων
των καταδικαστικών αποφάσεων: η Κίνα ηγείται της λίστας
με 117 φυλακισμένους δημοσιογράφους, ακολουθούμενη από
τη Σαουδική Αραβία (34), την Αίγυπτο (30), το Βιετνάμ (28)
και τη Συρία (27).
«Ο αριθμός των φυλακισμένων δημοσιογράφων σε όλο τον
κόσμο παραμένει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο» υπογραμμίζει
η RSF, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ενώ η πλειονότητα των
φυλακισμένων εργαζομένων στον Τύπο παραμένει ανδρική, ο
αριθμός των γυναικών που συνελήφθησαν το 2020 αυξήθηκε
κατά το ένα τρίτο, από 31 σε 42.
Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 54 δημοσιογράφοι κρατούνται
όμηροι στη Συρία, στην Υεμένη και στο Ιράκ, με τον αριθμό
τους να καταγράφει πάντως μείωση 5% σε ετήσια βάση. Η ΜΚΟ
κατέγραψε ακόμα ότι 4 δημοσιογράφοι εξαφανίστηκαν το 2020,
ενώ το 2019 δεν σημειώθηκε καμία περίπτωση «εξαφάνισης».
Επρόκειτο για δημοσιογράφους από τη Μέση Ανατολή, την
υποσαχάρια Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι από το ξέσπασμα της παγκόσμιας
πανδημίας κορωνοϊού στις αρχές του έτους, πάνω από 130 ερ-

γαζόμενοι του Τύπου, δημοσιογράφοι και μη, συνελήφθησαν
για την δημοσιογραφική τους κάλυψη πάνω στην τρέχουσα
κρίση. Περίπου 14 από αυτούς ήταν ακόμα στη φυλακή κατά
τη στιγμή της δημοσίευσης της έκθεσης, ανέφερε η οργάνωση.
Η ΜΚΟ, η οποία δημιούργησε τον Μάρτιο το Παρατηρητήριο-19, που είναι αφιερωμένο στο ζήτημα, κατέγραψε «πάνω
από 300 συμβάντα που συνδέονταν άμεσα με τη δημοσιογραφική κάλυψη της υγειονομικής κρίσης» από τον Φεβρουάριο
ως τα τέλη Νοεμβρίου, στα οποία ενεπλάκησαν σχεδόν 450
δημοσιογράφοι.
«Οι αυθαίρετες προσαγωγές και συλλήψεις», που αντιπροσωπεύουν «το 35% των καταχρήσεων που καταγράφηκαν»
-ποσοστό υψηλότερο από αυτό της σωματικής ή της ψυχολογικής βίας, άλλης μορφής εκβίασης- «τετραπλασιάστηκαν»
μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου, διευκρινίζεται στην έκθεση
της RSF.
«Οι νόμοι εξαίρεσης ή τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που υιοθετήθηκαν» στις περισσότερες χώρες για να ανακοπεί η
εξάπλωση της πανδημίας «συνέβαλαν» στον «περιορισμό της
πληροφόρησης», επισημαίνει η RSF.

Καθολικό lockdown στην Τουρκία
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, για 4 ημέρες
Η Τουρκία θα επιβάλει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας για 4 ημέρες από το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας βρίσκεται ήδη σε ισχύ στην Τουρκία τα Σαββατοκύριακα, από τα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν μπροστά στην αύξηση των μολύνσεων Covid-19 στη χώρα.
Ο Ερντογάν διαβεβαίωσε, μετά το πέρας ενός υπουργικού συμβουλίου, πως αυτά τα μέτρα έχουν ήδη αρχίσει να καρποφορούν με μια πτώση του αριθμού των ασθενών με νέο κορωνοϊό, που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
«Για να παγιώσουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί αδιαλείπτως από την 31η Δεκεμβρίου στις 21.00 έως τις 4 Ιανουαρίου στις 05.00», εξήγησε.
Η Τουρκία έχει καταγράψει περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια κρούσματα Covid-19 και περισσότερους από 16.600 θανάτους.
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«Καμπανάκι» Ντράγκι
για τσουνάμι εταιρικών
χρεοκοπιών
Ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός
εταιρειών σε όλο τον κόσμο είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο χρεοκοπίας και το
μέγεθος του προβλήματος γίνεται διαρκώς
μεγαλύτερο.
Αυτή είναι η προειδοποίηση που στέλνουν στους φορείς άσκησης πολιτικής δύο
από τους πιο καταξιωμένους κεντρικούς
τραπεζίτες της περασμένης δεκαετίας, ο
πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι
και ο πρώην πρόεδρος της Αποθεματικής
Τράπεζας της Ινδίας, Ραγκουράμ Ρατζάν
σε έκθεση που υπογράφουν με άλλους
οικονομολόγους.
«Υπάρχει μια εντεινόμενη κρίση εταιρικής
φερεγγυότητας στο μεγαλύτερο μέρος
του πλανήτη, καθώς ισολογισμοί δέχονται ισχυρό πλήγμα από τις ζημίες και
την παρεπόμενη ανάγκη να αυξήσουν το
χρέος» γράφουν οι δύο πρώην κεντρικοί
τραπεζίτες σε έκθεση της G30.
Επιπρόσθετα, τονίζουν, πολλές εταιρείες
εισήλθαν στην ύφεση που προκάλεσε η
πανδημία με ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα
μόχλευσης.
Ακόμα περισσότερο, η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που έχουν λάβει οι
κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας συγκαλύπτουν την πραγματική κατάσταση
της οικονομίας, κάτι που δεν μπορεί να
κρατήσει για πάντα.
«Το πρόβλημα είναι χειρότερο από ότι
φαίνεται στην επιφάνεια, καθώς η τεράστια παροχή ρευστότητας, και η σύγχυση
που προκαλεί η άνευ προηγουμένου φύση
της κρίσης, συγκαλύπτουν το πραγματικό
μέγεθος» επισημαίνεται στην έκθεση.
Σε συνάντηση με δημοσιογράφους για
την παρουσίαση της έκθεσης ο κ. Ντράγκι
δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό
ιστότοπο Axios: «Μπορείς να επιδοθείς σε
έναν βαθμό σε αυτό που λέγεται πρακτικές
διαιώνισης (evergreening) αλλά μετά από
λίγο η εταιρεία θα καταστεί μη βιώσιμη
όσο μεγάλη και αν είναι η στήριξη ρευστότητας. Σε εκείνο το σημείο το επόμενο
ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει
είναι η άνοδος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων σε όλο το τραπεζικό σύστημα στο
μεγαλύτερο μέρος του κόσμου».
Ο ίδιος διευκρίνισε ωστόσο ότι κατά τη
γνώμη του η στήριξη από τις κεντρικές
τράπεζες θα συνεχίσει να είναι αναγκαία
για αρκετό καιρό ακόμα. Το σημαντικότερο ζήτημα, ανέφερε στο Axios, είναι πως
θα σχεδιαστούν τα προγράμματα στήριξης, πόσο καλά θα δαπανηθούν αυτά τα
χρήματα γιατί στο τέλος η ανάπτυξη θα
κριθεί από αυτό. «Σε πολλές χώρες, μόνο
από αυτό» πρόσθεσε.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η έκθεση προτείνει τρεις τομείς στους οποίους
πρέπει να εστιάσουν οι φορείς άσκησης
πολιτικής.
Πρώτον, τη μακροπρόθεσμη υγεία των
επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τη μετάβαση από τη διευρυμένη στη στοχευμένη
στήριξη.
Δεύτερον, την πιο παραγωγική χρήση των
πόρων, το οποίο σημαίνει αξιολόγηση της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Τρίτον, διασφάλιση της σταθερότητας του
τραπεζικού συστήματος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πάρος:
Πρόγραμμα
τουριστικής
προβολής
για το 2021
Πρόγραμμα δράσεων εν όψει
της νέας τουριστικής περιόδου του 2021 κατάρτισε ο
Δήμος Πάρου, με ενισχυμένη
«εργαλειοθήκη» εναρμονισμένη στην ψηφιακή εποχή και
προσαρμοσμένη στις τάσεις
της εποχής covid-19. Ειδικότερα, σε συνέχεια της στρατηγικής που παρουσιάσθηκε το
περασμένο διάστημα και τις
συσκέψεις που ακολούθησαν
στην Τουριστική και την Οικονομική Επιτροπή, οριστικοποιήθηκαν τα παρακάτω :
· Εγχώρια τουριστική προβολή
µέσω ραδιοφώνου, έντυπων
µέσων και διαδικτύου
· Σύνταξη στοχευµένων
κειµένων για το τουριστικό και
επενδυτικό προφίλ του ∆ήµου
Πάρου σε πέντε γλώσσες
(Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά,
Αγγλικά και Ελληνικά).
· Παρουσίαση και προβολή
της Πάρου ως τουριστικού
προορισµού σε στοχευµένες
εκδηλώσεις στο εξωτερικό.
· Παροχή online πληροφοριών
μέσω facebook , instagram και
ειδική εφαρµογή messenger.
Θα δηµιουργηθούν λογαριασµοί στο Facebook, στο
Youtube το Instagram, ως
µέρος του οικοσυστήµατος
του website http://www.paros.
gr µε διεθνές reach (posts σε
αγγλικά).
· Αποστολή ενηµερωτικών και
προωθητικών newsletters προς
ταξιδιωτικούς πράκτορες
· Συµµετοχή σε virtual και
φυσικές εκθέσεις
· Ανασχεδιασµός ιστοσελίδας
του ∆ήµου
· Ψηφιακή αναβάθµιση,
προώθηση και ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος
της Πάρου. Σχεδιασµός και
εικαστική υλοποίηση ψηφιακής
καµπάνιας επικοινωνίας που
θα προωθηθεί κατ'αρχήν µέσω
των λογαριασµών κοινωνικής
δικτύωσης του ∆ήµου.
· ∆ηµιουργία θεµατικών
videos.
· Με βάση την ψηφιακή
καµπάνια επικοινωνίας θα
δηµιουργηθεί περιεχόµενο που
θα περιλαµβάνει travel stories
και προτεινόµενες εµπειρίες
/ διαδροµές στο νησί (µε την
τεχνική του story telling) που
θα συνοδεύεται από σχετικό
φωτογραφικό υλικό.
· Καθαρισµός και σήµανση
περιηγητικών διαδροµών
(µονοπατιών)
· Καθαρισµός, σήµανση και
χαρτογράφηση ποδηλατικών
διαδροµών.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μητσοτάκης:

Εργα 6 δισεκατομυρίων ευρώ
για την Ψηφιακή Ελλάδα

Ε

ργα συνολικού ύψους άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο της κυβέρνησης όπως ήδη αποτυπωθεί στην Ψηφιακή Βίβλο που
βρίσκεται σε διαβούλευση τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το χαιρετισμό του στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Digital Economy Forum που διοργανώνει ο ΣΕΠΕ.
Άλλωστε όπως είπε η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί και ευρωπαϊκό στόχο.
Παράλληλα επεσήμανε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί η ειδική εφαρμογή του gov.gr για τα κινητά τηλέφωνα,
μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες
υπηρεσίες του Δημοσίου και ηλεκτρονικά έγγραφα και πιστοποιητικά. Πρόσθεσε πως στόχος είναι σύντομα η ψηφιακή πύλη
του Δημοσίου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Μάρτιο
κι αποτελεί «θεμέλιο» της δημόσιας διοίκησης, απαριθμώντας
724 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να φτάσει τις 1.000.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, μέχρι τώρα έχει δεχτεί 7 εκατομμύρια επισκέψεις, εξέδωσε 772.000 ψηφιακά έγγραφα, ενώ
διεκπεραίωσε 6,6 εκατομμύρια άυλες συνταγές και ακόμη 2,3
εκατομμύρια άυλα παραπεμπτικά. Επίσης, μέσω αυτής, οι
φορείς του Δημοσίου επικοινωνούν μεταξύ τους για στοιχεία
που πλέον δεν απαιτούνται από τον πολίτη και επικοινωνούν
μαζί του χωρίς φυσική παρουσία, αλλά με ηλεκτρονικό τρόπο.
«Στόχος μας είναι το gov.gr να εμπλουτίζεται διαρκώς, όλο και με
περισσότερες υπηρεσίες. Ώστε να μετατραπεί, τελικά, στον μόνο
ψηφιακό δίαυλο επαφής του κράτους και του πολίτη», κατέληξε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε παράλληλα αναφορά και στη
χρήση του gov.gr και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου για τον επικείμενο εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. Όπως
τόνισε χαρακτηριστικά, «ο καθολικός εμβολιασμός αποτελεί
προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία μας, για την ανάκτηση
της ελευθερίας και της ευημερίας. Και θα απαιτούσε πολύ
περισσότερους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, αν δεν διαθέταμε τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναλάβουν ρόλο από
το κλείσιμο ενός ραντεβού μέχρι την ακριβή καταγραφή των
εμβολιασμών και την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία έτσι,
χάρη στην κυβερνητική πολιτική, μετατρέπεται σε σημαντικό
μοχλό άμβλυνσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
που προκαλεί η πανδημία και οδηγεί σε μία δημοκρατική και
συνεκτική κοινωνία».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η πρόκληση της μετάβασης

στη νέα εποχή παραμένει και μάλιστα με αυξημένη έκταση και
ένταση, καθώς τον μετασχηματισμό του κράτους καλείται να
πλαισιώσει και η ψηφιακή αναπροσαρμογή του συνόλου της
οικονομίας, όπως αναδείχθηκε και από την υγειονομική κρίση.
«Η πανδημία, λοιπόν, εμπλούτισε και επιτάχυνε την εμπειρία
μας σε πολλούς τομείς. Από την άμεση ενημέρωση των πολιτών
μέχρι την εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Και νομίζω ότι η χώρα
έχει κάνει, πλέον, τα αναγκαία βήματα που θα την οδηγήσουν
και στο μεγάλο άλμα», είπε και πρόσθεσε:
«Η ψηφιακή μετάβαση, άλλωστε, αποτελεί και ευρωπαϊκό
στόχο. Αλλά και κεντρικό πυλώνα του Εθνικού μας Σχεδίου,
όπως αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί στην Ψηφιακή Βίβλο που
βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία σημειώνω ότι περιλαμβάνει
έργα συνολικού ύψους άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα
επόμενα χρόνια. Μέρος αυτού του εθνικού σχεδιασμού έχει ήδη
ενταχθεί στην εθνική πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα για
την αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Μόνο η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, περιλαμβάνει
πάνω από 400 έργα για την υλοποίηση της στρατηγικής για την
Ψηφιακή Ελλάδα. Και σύντομα θα κυρωθεί και από τη Βουλή
η Εθνική Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη δημοπρασία για τα
δίκτυα 5ης γενιάς (5G) που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και
κινητοποιεί ήδη σημαντικές επενδύσεις, όπως τόνισε, με την
προσδοκία «κάθε εβδομάδα από τις αρχές του 2021 και μετά,
τα πρώτα εμπορικά δίκτυα θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται το
ένα μετά το άλλο».
Επίσης, σημείωσε πως προχωρά με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση η ανάπτυξη υποδομών για τις οπτικές ίνες, με
αποδέκτες πάνω από 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις.
Αλλά και η ειδική μέριμνα για την ψηφιακή ενδυνάμωση των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από στοχευμένα προγράμματα και φοροαπαλλαγές για επενδύσεις που
θα ενισχύσουν το ψηφιακό προφίλ κάθε ελληνικής επιχείρησης,
ασχέτως μεγέθους.

Χατζηδάκης: Τεράστιο ενδιαφέρον για ΔΕΔΔΗΕ και επενδύσεις σε ΑΠΕ
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σημειώνεται για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και για επενδύσεις στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης,
κατά την ομιλία του στη Βουλή επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2021.
«Ξεκινά το προσεχές διάστημα η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Μια ιδιωτικοποίηση που θα είναι σημαντική
ένεση ρευστότητας για τη ΔΕΗ. Μια ιδιωτικοποίηση για την οποία προαναγγέλλω από σήμερα, πως υπάρχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον», τόνισε ο υπουργός. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιωτικοποίηση αφορά το 49 % του ΔΕΔΔΗΕ, με ισχυρά δικαιώματα
για τους μετόχους μειοψηφίας.
Ο υπουργός ακόμη υπογράμμισε πως είναι τεράστιο και το ενδιαφέρον για επενδύσεις και στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συνεχίζεται αδιάπτωτο μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, σημείωσε πως «συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την ορθή
εφαρμογή του target model που, μαζί με τις διεθνείς συνδέσεις της χώρας, θα ενισχύσει τελικά τον ανταγωνισμό προς
όφελος των καταναλωτών» ενώ ξεκαθάρισε «προς κάθε κατεύθυνση», ότι «παιχνίδια με την απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας δεν θα γίνουν ανεκτά από καμία πλευρά».
Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι κάθε χρόνο τα επόμενα τρία χρόνια, θα "τρέξουν" προγράμματα σαν το «Εξοικονομώ», με μεγαλύτερο προϋπολογισμό. «Μόλις την Παρασκευή ξεκίνησε το νέο 'Εξοικονομώ-Αυτονομώ', με πόρους 900
εκατ. ευρώ και πολύ μεγαλύτερο εύρος καινοτόμων παρεμβάσεων. Θα ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερα προγράμματα,
καθώς επιδιώκουμε να αντλήσουμε 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2023. Για αυτούς που μένουν απέξω, θέλω
να πω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, θα "τρέχει" ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ίδιο και το 2022. Το ίδιο και το 2023», τόνισε.
Τέλος αναφερόμενος στις τοποθετήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μάθει ακόμα
από τα λάθη του, αλλά συνεχίζει να πολιτεύεται με ανευθυνότητα, με επιθετικότητα και με εμπάθεια, προτείνοντας λύσεις
μαγικές.
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Sunlight: Επενδύει
105 εκατ. ευρώ
για ανάπτυξη
καινοτόμων
μπαταριών λιθίου
Μια μεγάλη επένδυση για την έρευνα και
ανάπτυξη καινοτόμων μπαταριών τεχνολογιών λιθίου ξεκινά η Sunlight. Φτάνει τα 105
εκατ. ευρώ και για να την υλοποιήσει, εξασφαλίζει κρατική επιχορήγηση ύψους 49,9
εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Το ερευνητικό έργο της Sunlight περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πρόταση EuBatIn
(European Battery Innovation), που διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αποτελεί ένα «Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»
(“Important Project of Common European
Interest” - IPCEI).
Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία κοινοποίησης του έργου στη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με σκοπό την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης. Με τη χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ πρόκειται να καλυφθεί σημαντικό
τμήμα του κόστους του έργου που αντιστοιχεί
στο μεγαλύτερο μέρος του κενού χρηματοδότησης (funding gap), το οποίο ανέρχεται
στα 49,9 εκατ. ευρώ. Η Sunlight θα καλύψει
με ίδια κεφάλαια τα υπόλοιπα 55,26 εκατ.
ευρώ του κόστους του έργου.
Η Sunlight, στο πλαίσιο του έργου, θα
επενδύσει στην Ελλάδα με τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προκειμένου
να προχωρήσει σε δοκιμαστική παραγωγή
καινοτόμων στοιχείων λιθίου (First Industrial
Deployment - FID) με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συστημάτων μπαταριών
βιομηχανικής χρήσης.
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για το νέο
κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα,
που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον
R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά
47% ενισχύει σημαντικά την υλοποίηση του
έργου αυτού.
Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης θα εστιάζει σε τεχνολογίες μπαταριών λιθίου που
θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας
πιο «φιλικής ενέργειας». Οι τομείς όπου η
Sunlight θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον είναι οι εφαρμογές για
αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated
Guided Vehicles -AGVs), οι μπαταρίες για
ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, οι μπαταρίες
για τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα
αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Θετικό αποτέλεσμα του έργου είναι η συμβολή στη δημιουργία 800-1.500 έμμεσων και
άμεσων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, η
δημιουργία πάνω από 200 νέων άμεσων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (160 στη Sunlight
και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες), καθώς
και 30 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της
Sunlight στη Γερμανία, Ιταλία και Αμερική, που θα περιλαμβάνουν επιστημονικό
προσωπικό υψηλού επιπέδου γνώσεων και
εξειδίκευσης. Η προώθηση των ευρωπαϊκών
συνεργασιών και η συμμετοχή μίας ελληνικής
εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» στον τομέα
των μπαταριών αναδεικνύει τον σημαντικό
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική
βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης
της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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4 προσλήψεις
ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ
προσωπικού Φύλαξης
και ΥΕ Καθαρίστριας
στην ΕΦΑ Ζακύνθου
Η εφορεία αρχαιοτήτων Ζακύνθου
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων 100 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ. Ζακύνθου)
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 101
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Δ. Ζακύνθου) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 1 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΣΤΡΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ. Ζακύνθου) Ν.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών. 1 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΣΤΡΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ. Ζακύνθου) Ν.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στο
mail της Υπηρεσίας μας (efazak@
culture.gr).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο
Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου και
στο Κάστρο Ζακύνθου, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Ζακύνθου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πρόσληψη Μαίας στην
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Φαιναρέτη

Σ

το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας
της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές), η Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Φαιναρέτη καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την
παρακάτω θέση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου (1 έτους), η οποία
δύναται να ανανεωθεί ως αορίστου: Μαία/ευτής - Μερικής Απασχόλησης (Δευτέρα Παρασκευή 6ώρες ημερησίως)

Απαραίτητα Προσόντα Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/ευτή
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γνώση χρήσης Η/Υ
(ενότητες Word, Excel, Internet) Γνώση αγγλικής
γλώσσας Αποδεδειγμένη 5ετής εργασιακή εμπειρία
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους
άντρες υποψηφίους Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Εργασιακή
εμπειρία σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας εγκύων,
λεχωίδων και νέων μητέρων Εμπειρία στην ανίχνευση
ψυχικών διαταραχών στην περιγεννητική περίοδο
και στη συμβουλευτική ευάλωτων ψυχικά γυναικών
στην αντίστοιχη περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

στη διεύθυνση admin@fainareti.gr μέχρι και την
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας στο θέμα του
μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μαία/
ευτής - Μερικής Απασχόλησης. Έπειτα από αξιολόγηση των βιογραφικών και μέχρι τη Τετάρτη 30
Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με
τους επιλεχθέντες υποψήφιους, για τη διεξαγωγή
συνέντευξης, στην οποία οι κληθέντες υποψήφιοι θα
πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την θέση εργασίας. Στο πλαίσιο της
συμμόρφωσης της ΑμΚΕ Φαιναρέτη με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,
σας ενημερώνουμε πως τα προσωπικά δεδομένα που
έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
διαγράφονται οριστικά δύο μήνες μετά την κάλυψη
της θέσης εργασίας.

3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Η εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, Τόπο Απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (Δ. ΔΩΔΩΝΗΣ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 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 (efaioa@culture.gr).
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4 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Πιερίας
Η εφορεία αρχαιοτήτν Πιερίας ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, που εδρεύει
στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 100
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Κεντρικά
Γραφεία ΕΦΑ Πιερίας (Δ. Κατερίνης) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών. 1 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δίου,
Αρχαιοθήκη Δίου (Δ. Δίου - Ολύμπου) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 2 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρχαιολογικός Χώρος και
Μουσείο Δίου, Αρχαιοθήκη Δίου (Δ. Δίου - Ολύμπου)
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 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 efapie@
culture.gr

4 προσλήψεις προσωπικού
φύλαξης και καθαριότητας
στην εφορεία
αρχαιοτήτων Εύβοιας
Η εφορεία αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας , που εδρεύει στην
Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 100 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ (Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρχαιολογικοί
Χώροι και Συλλογές Βόρειας Ευβοίας (Δήμοι Ιστιαίας
- Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας ΄Αννας)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 102
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ
(Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 1 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ (Δ. ΣΚΥΡΟΥ)
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 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 efaeuv@culture.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ , κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7. [ΑΦΜ. 044977838]
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι
Σύμφωνα με την 4.748Δ/11.12.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι ο ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ του Λάμπρου [ΑΦΜ.
054446181], κάτοικος Παλ. Φαλήρου
επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για την ΠΙΕΧΟΒΙΤΣ ΜΟΝΙΚΑ του Βόιτσιεχ, πρώην κάτοικο Π.Φαλήρου, οδός Θησέως,
αρ. 11 ακολούθως κάτοικο Πολωνίας
και ήδη αγνώστου διαμονής, την από
2.10.2020 Κλήση με αριθμό κατάθεσης
72833/1405/9.10.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας εναντίον
της, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ημερομηνία δικασίμου
ορίσθηκε η ΟΓΔΟΗ (8Η) ΜΑΡΤΙΟΥ 2021,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ.,
με αριθμό πινακίου Α5 (ΜΟΝ) - 16 στο
ακροατήριο της αίθουσας 10 κτήριο 6 του
Πρωτοδικείου Αθήνας. Αιτητικό του δικογράφου αυτού να ορισθεί νέα δικάσιμος
για τη συζήτηση της από 10.9.2018, με
αριθμό κατάθεσης 84.905/8.806/2018
αγωγής του για να εκδοθεί οριστική απόφαση και κηρυχθεί λελυμένος ο μεταξύ
τους γάμος που υφίσταται από 16.1.2008
τελεσθείς στο Δημαρχείο Αθηνών.
Αθήνα, 15.12.2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Περίληψη
Γνωστοποίησης Υποχρεωτικής

Αρχικής Συνεδρίασης
Διαμεσολάβησης
Με την με αριθμό 9065Β/15-12-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Νικολάου
Κοτσή, επιδόθηκε από την Διαμεσολαβήτρια Κατερίνης Μαρία Μανωλακούδη
(Α.Μ.Δ. 610), προς τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κατερίνης, για λογαριασμό του Νικολάου Γώγου του Ιωάννη,
πρώην κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας
και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 1412-2020 Γνωστοποίηση/Πρόσκληση για
την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης του άρθρου 7 παρ. 2 του
ν. 4640/2019, με την οποία καλείται ο
Νικόλαος Γώγος του Ιωάννη, να παραστεί με τον νομικό του παραστάτη στην
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης που θα πραγματοποιηθεί στις
4 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:30μ.μ., στην Κατερίνη και επί
της οδού Αγίας Λαύρας 20, 3ος όροφος,
προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς
που προέκυψε μεταξύ αυτού ως εναγομένου και της ενάγουσας ανώνυμης
τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» που
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται
νόμιμα, κατόπιν κατάθεσης της με αριθμό
1165/127/2020 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για
οφειλή του που απορρέει από την από
21.12.2004 και με αριθμό 21 Σύμβαση
Ανοικτού Προσωπικού Δανείου και από
την από 14.10.2005 και με αριθμό 2428
Σύμβαση Ανοικτού Προσωπικού Δανείου.
Κατερίνη 15-12-2020
Η Διαμεσολαβήτρια
Μαρία Τ. Μανωλακούδη (Α.Μ.Δ.610)

	
  

ΕΔΡΑ:
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2
185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΙΟ – Τ.Θ. 92522

Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά
Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 4099 100
Fax : +30 210 4099 101
E-mail: info@pct.com.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: : 249/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ –
Διακήρυξη Νο. 248/2020
Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 248/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 17/12/2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού
κτηρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ,
Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 15/12/2020 έως 16/12/2020
και ώρες 10:00 ως 12:00.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 17/12/2020 από ώρα 09:00 έως
12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00.
Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων
θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα
Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης.
Πειραιάς, 10/10/2020
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε

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

Το Βραβείο Ειρήνης
της Έσσης για το 2020
στους Τσίπρα – Ζάεφ

Ζόραν Ζάεφ, Αλέξης Τσίπρας.

Α

νακοινώθηκαν χθες από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Έσσης,
Μπόρις Ράιεν οι βραβευθέντες με το Βραβείο Ειρήνης της Έσσης για
το έτος 2020, Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ. Το βραβείο απονέμεται
ετησίως σε προσωπικότητες διεθνούς κύρους με αδιαμφισβήτητη συμβολή
στην επίλυση πολυετών διαφορών και στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου
και των δικαιωμάτων των λαών.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της
επιτροπής χάρη στο έργο των δύο αυτών πολιτικών
τερματίστηκε μια αντιπαράθεση 27 και πλέον ετών,
που στεκόταν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη
ολόκληρης της περιοχής και είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της
Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ.
Πιο συγκεκριμένα κατά την ανακοίνωση της απόφασης ο κ. Rhein ανέφερε:
«Για αυτόν τον λόγο σας απονέμουμε από κοινού το
Βραβείο Ειρήνης 2020 του κρατιδίου της Έσσης.
Τιμούμε έτσι το θάρρος που επιδείξατε για την
επίτευξη επίπονων συμβιβασμών και τον αγώνα
σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών – παρά τις
έντονες αντιδράσεις που σημειώθηκαν στις χώρες
σας. Δεν υπάρχουν πολλοί αρχηγοί κυβερνήσεων,
κύριε Τσίπρα, που θα παρέμεναν σταθεροί στην
πορεία τους, ενώ διακυβεύεται η κυβερνητική
συνεργασία τους. Αντισταθήκατε και οι δυο σε
όλες τις αντιξοότητες. Αυτό που δεν κατάφεραν επί δεκαετίες εκατοντάδες διπλωματών, το
καταφέρατε εσείς οι δυο με την αισιοδοξία και
την επιμονή σας! Το έθεσε μάλιστα εύστοχα ο
πρωθυπουργός κ. Ζάεφ, όταν είπε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων: «Αν ήταν εύκολη
υπόθεση, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς οι δυο για
να την εφαρμόσουμε.» Υπήρξατε αμφότεροι οι
εγγυητές της επιτυχίας.
Με τους δυο σας ξεκίνησε για πρώτη φορά μια
περίοδος σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Χάρη σε εσάς τους
δυο άνοιξε ο δρόμος για να καταστεί η Βόρεια Μακεδονία συμμαχικό μέλος του ΝΑΤΟ και κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε επίδραση
της επιτυχίας αυτής εκτείνεται πολύ πιο πέρα από
τη συγκεκριμένη περιοχή. Η ειρηνική διευθέτησή σας στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο.
Δεν υπάρχει μόνο το δίκαιο του ισχυρότερου.
Υπάρχει και στον σημερινό μας κόσμο ο δρόμος
του σεβασμού και του συμβιβασμού, ο δρόμος

της ειρήνης και της σταθερότητας. Κι εσείς δεν
κάνατε τίποτε λιγότερο από το να συνεχίσετε να
χαράζετε τον ευρωπαϊκό δρόμο με εξαιρετικό
τρόπο, χωρίς την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Albert
Osswald του κρατιδίου της Έσσης που απονέμει το Βραβείο Ειρήνης σημειώνει τα εξής στην
αξιολόγησή του – παραθέτω: «Παρεκκλίνατε από
την πεπατημένη της επιμονής σε μαξιμαλιστικές
θέσεις και του αποκλεισμού μιας συμφωνίας ως
δείγματος ήττας ή εθνικής προδοσίας. Στο πλαίσιο
αυτό διακυβεύσατε τις πολιτικές σταδιοδρομίες
σας και υποχρεωθήκατε να φθάσετε μέσα από διαπραγματεύσεις σε πολυάριθμους συμβιβασμούς
και παραχωρήσεις. Η συμφωνία συνοδεύεται από
την ελπίδα για καλή συνεργασία και εταιρική
σχέση μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της
Ελλάδας.
Η διευθέτηση της διαφοράς αποτελεί υπόδειγμα
συμφιλίωσης για την περιοχή και την Ευρώπη
συνολικά.» Τέλος του παραθέματος. Επιτρέψτε
μου, κύριε Τσίπρα, να παραθέσω τα αξιοσημείωτα
λόγια σας: «Η ιστορία δεν πρέπει να γράφεται από
εκείνους, οι οποίοι επενδύουν στον φόβο και τη
διαίρεση, αλλά από εκείνους που τολμούν. Θα
πρέπει να γράφεται από εκείνους οι οποίοι έχουν
το θάρρος και τη στρατηγική διορατικότητα να
ανταποκριθούν στις καταστάσεις και να σταθούν
– παρά τις αντιδράσεις – στη σωστή πλευρά της
ιστορίας.» Αυτό πετύχατε και οι δυο σας με υποδειγματικό τρόπο.»
Το Βραβείο Ειρήνης της Έσσης απονέμεται από
το 1995 και στο παρελθόν έχουν βραβευτεί με
αυτό προσωπικότητες όπως ο Δαλάι Λάμα, η
γενική εισαγγελέας του διεθνούς δικαστηρίου
Carla del Ponte, η διεθνής διαμεσολαβητρια και
Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Federica Mogherini,
αρχηγοί κρατών, διπλωματες και πολιτικοί στους
οποίους οφείλεται κατά περίπτωση η ειρηνικη
επίλυση πολυετών συγκρούσεων
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Κάπνισμα:
Διαφορική
φορολογία,
καινοτομία,
νέο πλαίσιο
και μελέτες
στη μάχη κατά
της εξάρτησης
Νέα προϊόντα για μείωση
της βλάβης από το κάπνισμα
αναζητούν οι πολίτες σύμφωνα
με τα στοιχεία έρευνας που
παρουσίασε στο πλαίσιο του
τελευταίου συνεδρίου της ΕΣΔΥ
η Παναγιώτα Ναούμ Συνεργάτης στον Τομέα Οικονομικών
της Υγείας στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.
«Οι καταναλωτές ψάχνουν
όπως φαίνεται από την έρευνα
εναλλακτικά προϊόντα» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:
«Ο κύριος λόγος μετάβασης
από τα παραδοσιακά προϊόντα
στα νέα με βάση έρευνα που
κάναμε σε νέα προϊόντα ήταν η
βελτίωση της υγείας» σημείωσε
και ανέφερε ότι χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα για το θέμα
τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό
η πληροφόρηση για τις εναλλακτικές λήψης νικοτίνης ώστε να
μη θεωρηθεί ότι η αντικατάστασή της είναι πλήρως ασφαλής.»
«Είναι κίνητρο για λιγότερο επιβλαβείς επιλογές η διαφορετική
φορολογική αντιμετώπιση του
διαφοροποιημένου κινδύνου»
ανέφερε ο Γιώργος Μανιάτης
από το ΙΟΒΕ παρουσιάζοντας
πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου για το πόσο θετικά μπορεί
να λειτουργήσει η διαφορική
φορολογία. «Η ειδική φορολογία και η παροχή φορολογικών
και άλλων κινήτρων αποτελεί
εργαλείο για την αντιμετώπιση
αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων που συνδέονται με την
παραγωγή, χρήση ή κατανάλωση ορισμένων προϊόντων (π.χ.
ρύπανση, εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, κίνδυνοι υγείας
και συνακόλουθη επιβάρυνση
δημόσιου συστήματος υγείας,
κ.ά.) και την επίτευξη σχετικών
επιμέρους στόχων πολιτικής,
όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προάσπιση της υγείας
και ο έλεγχος της δημόσιας
δαπάνης υγείας» ανέφερε.
«Στην Ολλανδία η διαφορική
φόρου στην κατανάλωση μπύρας κατηύθυνε την κατανάλωση σε προϊόντα χαμηλής
περιεκτικότητας αλκοόλ και τη
βιομηχανία σε προϊόντα νέα με
λιγότερο αλκοόλ. Στην Ελλάδα
σε αντίθεση με άλλα κράτη
όπου στηρίζει η φορολογική
μεταχείριση την καινοτομία
και άλλες στοχεύσεις, εδώ έχει
μόνο εισπρακτικό περιεχόμενο»
τόνισε ο κ. Μανιάτης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΟΦ:
Προειδοποίηση
για πώληση
ψευδεπίγραφων
εμβολίων
για τον κορωνοϊό
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΟΦ) ενημερώνει τους πολίτες
και όλους τους εμπλεκόμενους
στον χώρο του φαρμάκου για την
προειδοποίηση της Interpol ότι
διαπιστώνεται ιδιαίτερη δραστηριοποίηση παράνομων κυκλωμάτων για πώληση ψευδεπίγραφων
φαρμάκων και ιδιαίτερα εμβολίων
για τον κορωνοϊό.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι σε
κάποιες χώρες υπήρξαν ήδη κρούσματα, τόσο διαδικτυακά όσο και
σε φυσικό επίπεδο, καθώς κάποιοι
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
την ανάγκη των πολιτών να προμηθευτούν «νωρίτερα» τα εμβόλια ή
«ασφαλέστερα» και «πιο αποτελεσματικά» φάρμακα, επηρεαζόμενοι
από εξαιρετικές προσφορές και
παραπλανητικές διαφημίσεις.
Ο ΕΟΦ ενστερνίζεται πλήρως την
προειδοποίηση και καλεί όλους
σε επαγρύπνηση, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό
οποιαδήποτε δελεαστική προσφορά ή πληροφορία προκύψει για την
προμήθεια φαρμάκου εκτός της
νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας,
και ιδιαίτερα εμβολίου για τον
κορωνοϊό, εκτός του πλαισίου του
εθνικού σχεδιασμού που έχει ήδη
δρομολογήσει και ανακοινώσει το
υπουργείο Υγείας.
«Η προσπάθεια προσέλκυσης ιδιωτών και επιχειρήσεων αναμένεται
να ενταθεί όσο διαρκεί η πανδημία,
και ειδικά τώρα που επίκειται η
έγκριση των πρώτων εμβολίων
για την Covid-19 και η έναρξη των
εμβολιασμών», σημειώνει ο ΕΟΦ.
Τέλος, η ανακοίνωση υπενθυμίζει
ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη εγκεκριμένες πηγές,
όπως μέσω διαδικτύου, μπορεί να
θέσει σε εξαιρετικό κίνδυνο την
υγεία, αλλά και την ίδια τη ζωή του
ασθενούς – καταναλωτή που θα τα
χρησιμοποιήσει.

Ρεβεγιόν Χριστούγεννα
και Πρωτοχρονιά με 9 άτομα
και διανυκτέρευση

Ρ

εβεγιόν με έως 9 άτομα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα γιορτάσουμε φέτος,
ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, από τις 10 μμ έως τις 5 πμ, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών.

Οι ειδικοί τονίζουν
σε κάθε ευκαιρία
ότι η ενδεδειγμένη τακτική είναι να
μην πραγματοποιήσουμε επισκέψεις,
καθώς τα σπίτια,
οι κλειστοί χώροι,
αποτελούν σημαντική εστία μετάδοσης
του κορωνοϊού. Κατά
την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών
τη Δευτέρα, ο Στέλιος Πέτσας έβαλε
«φρένο» στα σενάρια
που διακινούνταν τις
τελευταίες ώρες και
ήθελαν διεύρυνση
του ωραρίου κυκλοφορίας.
«Για την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, συστήνουμε σε όλους, αυτές οι
γιορτές να μην είναι αφορμή για συγχρωτισμό. Σε κάθε
περίπτωση, δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση σε σπίτια
περισσοτέρων των 9 ατόμων προερχομένων από δύο
οικογένειες», σημείωσε.
Ο κ. Πέτσας έκανε επίσης αναφορά στο δεύτερο κύμα
της πανδημίας που «χτυπάει» την Ευρώπη αναφέροντας
πως «τα σταθερά υψηλά ποσοστά μόλυνσης του ιού
υποχρεώνουν τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όχι μόνο να
διατηρήσουν, αλλά να ενισχύσουν τους περιορισμούς».
Υπογράμμισε επίσης πως χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία
και η Ιταλία επεκτείνουν τα μέτρα και επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς για το διάστημα των εορτών, ενώ
δεν παρέλειψε να τονίσει πως η Γερμανία, μια χώρα που
διαχειρίστηκε πολύ αποτελεσματικά την πανδημία κατά το
πρώτο κύμα, ανακοίνωσε χθες αυστηρότερο lockdown. Οι
εξελίξεις αυτές κρούουν «μια μεγάλη καμπάνα κινδύνου

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας
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για όλους μας», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Παπαευαγγέλου για
τα Χριστούγεννα: 8
λεπτά αρκούν για τη
διασπορά του κορονοϊού σε ένα σπίτι με
20 καλεσμένους
Η Βάνα Παπαευαγγέλου κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης για
τον κορωνοϊό από
το υπουργείο Υγείας, αναφέρθηκε για
τη διασπορά του ιού
ενόψει Χριστουγέννων και τους καλεσμένους στα σπίτια
λόγω των εορτών.
Αρχικά η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ανέφερε: « Έχουμε πλέον εμφανή μείωση και
των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία και ίσως βλέπουμε
και κάποια πρώτα σημεία σταθεροποίησης των νέων
διασωληνωμένων ασθενών και καθημερινών θανάτων».
Τόνισε ότι είμαστε πλέον κοντά και στο εμβόλιο, προσθέτοντας «ήδη, όπως όλοι γνωρίζετε, ξεκίνησαν οι
εμβολιασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη
εβδομάδα ενώ μόλις πριν λίγες μέρες δόθηκε το πράσινο
φως να ξεκινήσουν στις ΗΠΑ».
«Και στη χώρα μας ελπίζουμε ότι ο εμβολιασμός θα
αρχίσει στις αρχές του επόμενου έτους, του 2021» υπογράμμισε η κ. Παπαευαγγέλου.
Στη συνέχεια η Βάνα Παπαευαγγέλου ζήτησε προσοχή
ενόψει των γιορτινών ημερών λέγοντας χαρακτηριστικά:
«αρκούν 8 λεπτά για να γίνει διασπορά κορωνοϊού σε
ένα σπίτι 150 τ.μ. με 20 καλεσμένους, που δεν φορούν
μάσκες».

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

ΥΠΕΝ: 10.000 αιτήσεις
σε πέντε λεπτά
για το «Εξοικονομώ»
στην Αττική

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε
σήμερα με τον άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για υποβολή αιτήσεων για την Περιφέρεια Αττικής.
Οπως αναφέρει το υπουργείο Ενέργεια, το Πληροφοριακό Σύστημα λειτούργησε κανονικά και κατόρθωσε
να ανταποκριθεί στο ισχυρότατο ενδιαφέρον των
πολιτών. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι τα πρώτα πέντε
λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας υποβλήθηκαν
στο σύστημα περί τις 10.000 αιτήσεις.
Η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.50 το πρωί. Υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι
8.702, δεσμεύοντας το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια (144,8 εκατ. ευρώ). Η μέση
επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης
των 16.600 ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά την σημερινή ημέρα καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις στο σύστημα του Building
Cert, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι μεγάλος
αριθμός ενδιαφερόμενων σπεύδουν τελευταία στιγμή
να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) ή να τροποποιήσουν ήδη υφιστάμενο, με αποτέλεσμα το Building Cert να δέχεται μεγάλο φόρτο.
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Το τεράστιο
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το Εξοικονομώ-Αυτονομώ στην Περιφέρεια Αττικής, την πολυπληθέστερη
της χώρας, δικαιώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την επιλογή του να ξεκινήσει το
πρόγραμμα στην παρούσα συγκυρία. Στέλνουμε έτσι
το μήνυμα ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το
νέο αυτό Πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, που αξιοποιεί
πόρους άνω των 800 εκ. Ευρώ, το οποίο –όπως έχουμε
πει επανειλημμένα-, θα δώσει ισχυρή ώθηση στην
οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο, δημιουργώντας
άμεσα κύκλο εργασιών 1,5 δις. ευρώ.
Θα μας βοηθήσει επίσης να κερδίσουμε το μεγάλο
εθνικό στοίχημα της ενεργειακής αναβάθμισης του
κτηριακού αποθέματος (από τις 783.752 κατοικίες
της Αττικής πάνω από τις 600.000 είναι ηλικίας 20
ετών και πάνω), που θα συμβάλλει όχι μόνο στην
εξοικονόμηση ενέργειας και εξόδων, αλλά και στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής μας μέσα στα σπίτια
μας που τον τελευταίο χρόνο φιλοξενούν όλες μας τις
δραστηριότητες. Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι
μόνο το πρώτο από τα αντίστοιχα προγράμματα που
θα τρέξουν το 2021 και τα επόμενα χρόνια, με εξίσου
υψηλό –αν όχι και μεγαλύτερο- προϋπολογισμό. Επομένως, όσοι δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν τώρα θα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ώστε να ενταχθούν
στην επόμενη δράση».

