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Μακρή: Πιθανή η παράταση
του σχολικού έτους
Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα
Μακρή τόνισε πως «η παράταση του διδακτικού έτους είναι
ένα ενδεχόμενο το οποίο
εξετάζεται. Οταν αποφασιστεί
θα ανακοινωθεί επισήμως» ενώ ξεκαθάρισε
πως αναφορικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις ο στόχος είναι να ξεκινήσουν την
προγραμματισμένη ημερομηνία.
« Όλες οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν από
το υπουργείο Παιδείας. Εγώ θα επαναλάβω
τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι στόχος
είναι οι Πανελλαδικές να γίνουν στη συγκεκριμένη ώρα που έχει προγραμματιστεί»,
επισήμανε η Ζέττα Μακρή μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά».
Τέλος, αναφορικά με την ύλη των Πανελλαδικών, η υφυπουργός Παιδείας σημείωσε
πως «σε ό,τι αφορά την ύλη της Γ’ Λυκείου
έχει ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα η
μείωση κατά 30%. Σε ό,τι αφορά την ύλη των
άλλων τάξεων το υπ. Παιδείας έχει πλήρη
εικόνα καθημερινά διότι είναι υποχρεωμένοι
οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο να
καταχωρίζουν τα κεφάλαια τα οποία έχουν
διδάξει. Επειδή ακριβώς λόγω των συνθηκών
δεν υπήρξαν περίπατοι, δεν υπήρξαν εκδρομές, δεν υπήρξαν τόσοι περισπασμοί, η ύλη
εν πολλοίς έχει καλυφθεί νωρίτερα».

Στέφανος Τσιτσιπάς:
Επική ανατροπή επί Ναδάλ
Την ανατροπή του αιώνα
σημείωσε ο Στέφανος
Τσιτσιπάς στο Αυστραλιανό
Οπεν καθώς νίκησε με 3-2 σετ
τον Ράφαελ Ναδάλ και πήρε
πανηγυρική πρόκριση στους «4» του
Αυστραλιανού Οπεν!
Ο Τσιτσιπάς (Νο. 6 στον κόσμο) ήταν εξαιρετικός, κοίταξε στα μάτια τον θρυλικό Ισπανό
(Νο.2), δεν λύγισε όταν βρέθηκε γρήγορα
στο 0-2 σετ και με επικό come back έπειτα
από 4 ώρες πανηγύρισε μια από τις σημαντικότερες νίκες στην καριέρα του απέναντι σε
έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των
εποχών, που τον φέρνει για δεύτερη φορά
στα ημιτελικά του Australian Open, όπου θα
αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ
(Νο.4 στον κόσμο) για μια θέση στον πρώτο
τελικό Γκραν Σλαμ της ζωής του.
Αυτή ήταν η δεύτερη και αναμφίβολα πιο σημαντική νίκη του Στέφανου σε οχτώ αγώνες
με τον Ναδάλ, ο οποίος τον είχε αποκλείσει
στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν
τον Ιανουάριο του 2019. Τώρα όμως, πολύ
πιο ώριμος ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας
έδειξε την τεράστια κλάση του.

Αιμοδοσία

Εβρος

Εκκληση για αιμοδοσία στους πολίτες απευθύνουν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)
και η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., καθώς καταγράφεται μεγάλη μείωση των αποθεμάτων αίματος στην
εθνική "δεξαμενή", οδηγώντας αναπόφευκτα
σε αναβολές και σε ματαιώσεις μεταγγίσεων
στους ασθενείς.
σελ. 2

Ταχυμεταφορές

Εναν χρόνο, σχεδόν, μετά την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας στα ελληνοτουρκικά
σύνορα, στις αρχές Μαρτίου του 2020, η γαλήνη και στις δύο όχθες του ποταμού μοιάζει
εύθραυστη, με την ελληνική πλευρά να μην
εφησυχάζει.

Οι διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι εταιρείες
ταχυμεταφορών ότι δεν έχουν πλέον την πίεση της εορταστικής περιόδου και της Black
Friday, όπου διακινήθηκαν τεράστιοι όγκοι,
και επομένως θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν
πελάτες, γρήγορα διαψεύστηκαν.

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

➞

Από μήνα σε μήνα μετατίθεται
η καταβολή του voucher των 200 ευρώ
για αγορά tablet, laptop και desktop

Α

πό μήνα σε μήνα μεταθέτει η
κυβέρνηση την καταβολή του
voucher των 200 ευρώ για
αγορά tablet, laptop και desktop, σε
μαθητές και φοιτητές. Από την πλευρά
των συναρμόδιων υπουργείων διαρκώς γίνεται μετάθεση της ημερομηνίας, για την έναρξη υποβολής της
σχετικής αίτησης, προκαλώντας τις
αντιδράσεις των πολιτών.
Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο
επίδομα είναι εξαιρετικά μεγάλο καθώς χιλιάδες οικογένειες επιθυμούν
να το λάβουν, αφού η τηλεκπαίδευση
προκάλεσε αυξημένες ανάγκες στα
νοικοκυριά με δεδομένο ότι και οι γονείς εργάζονται από τα σπίτια τους. Η
αρχική υπόσχεση ότι το επίδομα θα
δινόταν πριν από τα Χριστούγεννα
μετατέθηκε για τον Ιανουάριο και μετά
για το τέλος Φεβρουαρίου αλλά τώρα
όπως φαίνεται υπάρχει νέα μετάθεση
για τον επόμενο μήνα ή ….μήνες, χωρίς όμως να δοθούν και οι σχετικές
εξηγήσεις προς τους πολίτες. Τα προβλήματα, που ανέκυψαν λόγω της αναγκαστικής τηλεκπαίδευσης μαθητών
και φοιτητών και οι τεράστιες ανάγκες
χιλιάδων οικογενειών σε σχετικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση να επιδοτήσει
με επιταγή αξίας 200 ευρώ την αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά για
την ώρα το voucher, παραμένει στα
συρτάρια των συναρμόδιων υπουργείων. Πάντως σύμφωνα με τις έως τώρα
ανακοινώσεις ο κάθε ενδιαφερόμενος
θα εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα
με τους κωδικούς Taxisnet και αμέσως θα γνωρίζει εάν δικαιούται ή όχι

τα χρήματα. Ο κάθε δικαιούχος θα
λαμβάνει έναν ηλεκτρονικό κωδικό, ο
οποίος θα ισοδυναμεί με επιταγή 200
ευρώ. Εάν ο ενδιαφερόμενος ανήκει
στους δικαιούχους θα έχει δύο επιλογές, είτε να το αποστείλει απευθείας
ηλεκτρονικά σε κάποιο e-shop, από
το οποίο επιθυμεί να αγοράσει τον
εξοπλισμό ή να το εκτυπώσει και να
πραγματοποιήσει την αγορά του από
κάποιο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αγοράσει συσκευή μεγαλύτερης αξίας απ'
αυτήν του voucher, θα συμπληρώνει
ο ίδιος το υπόλοιπο ποσό.
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του
voucher των 200 ευρώ 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 την πρώτη εισοδηματική
κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον
αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια
και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι.
Στους δικαιούχους θα συμπεριλαμβάνονται και όσοι δικαιούνται να λάβουν
το επίδομα οικογενειακού επιδόματος
του ΟΠΕΚΑ αλλά αντ΄ αυτού έχουν
επιλέξει να λαμβάνουν το αντίστοιχο
επίδομα της Πρόνοιας. Από τα στοιχεία που έχει δώσει το υπουργείο
Παιδείας, το εκτιμώμενο πλήθος
των δικαιούχων του προγράμματος
με προϋπολογισμό 112 εκατομμυρίων
ευρώ, ανέρχεται σε περίπου 325.000
οικογένειες με 560.000 παιδιά και
νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Η
συμπλήρωση των στοιχείων θα είναι

μια εύκολη διαδικασία για όλους τους
χρήστες αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει
και βοήθεια (help desk), για όσους
χρειάζονται παραπάνω οδηγίες και
ειδικές πληροφορίες ώστε να μπουν
στην πλατφόρμα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι δικαιούχοι του voucher με παραδείγματα:
Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί
και με ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με
ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί
και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά
και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Η Αθήνα
δεν έχει υποδομές
να αντιμετωπίσει
ακραία φαινόμενα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Για την κακοκαιρία Μήδεια που χτύπησε την Αττική αλλά και το κέντρο
της Αθήνας, μίλησε ο δήμαρχος
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.
«Τα εκχιονιστικά βγήκαν στην Αθήνα
από προχθές το βράδυ. Η Αθήνα δεν
έχει τις υποδομές να αντιμετωπίσει
τέτοια ακραία φαινόμενα. Εμείς ζητήσαμε βοήθεια, ήρθαν μηχανήματα
από την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας και από το δήμο Λαμιέων. Αυτή
τη στιγμή κυκλοφορούν 37 μηχανήματα στο δήμο της Αθήνας. Έχουμε
κάποια προβλήματα στις περιοχές
που είναι πιο ψηλά, στην Κυψέλη, το
Πολύγωνο, τα οποία αντιμετωπίζουμε.
Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από
όλους. Όλοι οι άνθρωποι του δήμου
Αθηναίων είναι στους δρόμους», είπε
ο κ. Μπακογιάννης μιλώντας στην
πρωινή εκπομπή του MEGA.
« Έχουμε δημιουργήσει το πολυδύναμο κέντρο για τους αστέγους που
μπορεί να φιλοξενήσει έως 400
συνανθρώπους μας», συνέχισε.
Μιλώντας για τα τυχόν προβλήματα
που μπορεί να αντιμετωπίζουν δημότες, ο ίδιος είπε ότι «ευτυχώς δεν
έχουν αναφερθεί προβλήματα με την
ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση
στο δήμο Αθηναίων. Θα περάσουν
τα εκχιονιστικά και από τα Άνω
Πατήσια. Μας βοηθάτε και εσείς με
τα μηνύματα που μας δίνετε για να
κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα».
Ο κ. Μπακογιάννης εξήγησε πως
οι πολίτες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα μπορούν να καλέσουν
στο δήμο. «Ο αριθμός είναι το
2103428745. Όποιος μας βλέπει και
αντιμετωπίζει μια δυσκολία, παίρνει
ένα τηλέφωνο και ένας άνθρωπος
του δήμου Αθηναίων μπορεί να
βρεθεί στην πόρτα του, αν το έχει
ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο μπαλάκι των ευθυνών για τα σημαντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές
της χώρας, ο κ. Μπακογιάννης είπε
ότι «Εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα
με ηλεκτροδότηση στο δήμο Αθηναίων. Τις τελευταίες 48 ώρες ομολογώ
ότι ασχολούμαι 100% με τον εκχιονισμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Ενδεχομένως πολλές
φορές να έχετε ακούσει πολλούς από
εμάς ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
τις αρμοδιότητες. Αυτό το συζητάμε
τουλάχιστον από το 2010. Δυστυχώς
δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Έτσι
όταν βρισκόμαστε σε στιγμές κρίσης,
δημιουργείται μια εικόνα 'ανευθυνοϋπεύθυνων'.
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Σοβαρή μείωση των αποθεμάτων

Έκκληση για αιμοδοσία από
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Ε

κκληση για αιμοδοσία στους πολίτες απευθύνουν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(ΕΚΕΑ) και η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., καθώς καταγράφεται μεγάλη μείωση των αποθεμάτων
αίματος στην εθνική "δεξαμενή", οδηγώντας αναπόφευκτα σε αναβολές και σε ματαιώσεις μεταγγίσεων στους ασθενείς.

Για τον λόγο αυτό διοργανώνουν πενθήμερη
εθελοντική αιμοδοσία
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από
τη Δευτέρα 22 έως και
την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, από τις 9:00
το πρωί έως τις 7:00 το
απόγευμα, προκειμένου
να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες σε αίμα
που έχουν δημιουργηθεί
λόγω της επιδημίας κορωνοιού.
«Τα έκτακτα μέτρα
αλλά και η διασπορά
του κορωνοϊού έχουν
δημιουργήσει προβλήματα στην προσέλευση
αιμοδοτών στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων,
με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη μείωση των αποθεμάτων αίματος γεγονός που έχει σαν τραγική συνέπεια
να αναβάλλονται ή να ματαιώνονται αρκετές μεταγγίσεις
ασθενών» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΕΑ. Και καλεί
κάθε νέο ή ήδη καταχωρημένο αιμοδότη, να επισκεφθεί την
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος,
στέλνοντας το μήνυμα 1 στο 13033 ή συμπληρώνοντας Β1
στη «Βεβαίωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών» της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

E-mail: iho@otenet.gr

Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν
όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα:
• Θερμομέτρηση κατά
την είσοδο
• χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού
ατομικής προστασίας
(μάσκες, γάντια, αντισηπτικό)
• αποστείρωση στις καρέκλες αιμοδοσίας
• τήρηση των αποστάσεων
• τηλεφωνικά ραντεβού,
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα
συγχρωτισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι για
ραντεβού μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2132146716 και 2132146726
, (από τη Δευτέρα 15/2 έως και την Παρασκευή 19/2/21,
και ώρες 9.00-15.00).
Οι αιμοδότες χρειάζεται:
• Να είναι 18-65 ετών
• Να έχουν λάβει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία
• Να έχουν κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες
• Να αναφέρουν τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνουν στο γιατρό της αιμοδοσίας
• Εάν έχουν κάνει τατουάζ, να έχουν παρέλθει 4 μήνες.

Σε ποιους στέλνει η ΑΑΔΕ 80.000 ραβασάκια
Ένα μήνυμα άρχισαν να παίρνουν από χθες το πρωί από την ΑΑΔΕ περίπου 80.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι ενώ είχαν υποβάλει δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για
μειωμένα ενοίκια από το Μάρτιο έως και τον Αύγουστο του 2020 μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ ως
αποζημίωση από το κράτος.
Ανοίγοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΑΑΔΕ μαθαίνουν τώρα τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν αποζημιωθεί, γιατί
δηλαδή «κόπηκαν» από την κρατική ενίσχυση. Η ΑΑΔΕ αφού έλεγξε τα στοιχεία στις 338.528 δηλώσεις Covid που
υποβλήθηκαν το διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020 για τα μειωμένα ενοίκια απέρριψε 79.306 δηλώσεις καθώς
διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δικαιούνταν κρατική αποζημίωση.
Μεταξύ των δηλώσεων που απορρίφθηκαν περιλαμβάνονται 45.783 γιατί ο μισθωτής επαγγελματικής στέγης όπως
διαπιστώθηκε δεν ήταν πληττόμενος, 28.981 δηλώσεις γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναστολή εργασίας για
τον εργαζόμενο, 4.791 δηλώσεις γιατί είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία ή επιχείρηση.
Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να πληρώσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων που
δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για τα κουρεμένα ενοίκια του Νοεμβρίου και θα τρέξει τις πληρωμές για τα ενοίκια
του Δεκεμβρίου. Για τα μειωμένα έως 100% ενοίκια του Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες θα λάβουν την αποζημίωση στις
αρχές Μαρτίου.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
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Ταμείο Ανάκαμψης:
Η αγορά 600.000
ταμειακών στα έργα που
θα προχρηματοδοτηθούν
από το ΠΔΕ
Η αγορά των νέων ταμειακών μηχανών, οι
οποίες θα συνδέονται σε πραγματικό χρόνο
με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
είναι ένα από τα πρώτα έργα του εθνικού
σχεδίου Ανάκαμψης που θα ενταχθούν στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα
προχρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους.
Oι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν έως το
τέλος του μήνα, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός
θα προκηρυχτεί άμεσα ώστε να συνέχεια
να προχωρήσει με ταχύτατες διαδικασίες η
online διασύνδεση περίπου 600.000 ταμειακών μηχανών με τις φορολογικές Αρχές,
εγχείρημα που εκτιμάται ότι θα συμβάλει
αποτελεσματικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Στο υπουργείο Οικονομικών πιστεύουν ότι με την αντικατάσταση εκατοντάδων
χιλιάδων ταμειακών μηχανών με νέας τεχνολογίας, που θα είναι συνδεδεμένες με
το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα
μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις αποδείξεις, τις οποίες κόβουν οι
επιχειρήσεις, θα είναι πολύ εύκολος ο έλεγχος
των επιχειρήσεων. Με την εφαρμογή της
online σύνδεσης ταμειακών μηχανών με το
Τaxisnet, κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται
θα καταχωρείται στον server της εφορίας, θα
ελέγχεται αυτομάτως και θα είναι πλέον μια
απλή υπόθεση οι διασταυρώσεις. Σύμφωνα
με στελέχη της ΑΑΔΕ οι αποδείξεις που θα
εκδίδονται από τις νέου τύπου ταμειακές μηχανές, δεν θα μπορούν αλλοιωθούν, λόγω του
QR Codes, που θα περιέχουν ενώ τα έσοδα
οποία θα προκύπτουν από τις εκδιδόμενες
αποδείξεις, δεν θα μπορούν εκ των υστέρων
να σβηστούν ή να αλλοιωθούν τα στοιχεία
τους. Eπίσης το υπουργείο Οικονομικών θα
είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή
τον ΦΠΑ που θα βεβαιώσει και θα εισπράξει
ανά μήνα ή ανά τρίμηνο, όπως επίσης και θα
υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον προσδοκώμενο φόρο εισοδήματος. Από πλευράς
φορολογικού πλαισίου το Εθνικό σχέδιο
Ανάκαμψης εκτός από τις ταμειακές μηχανές
νέας τεχνολογίας περιλαμβάνει: την πλήρη
κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας,
με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, τον
εκσυγχρονισμό του συστήματος φορολογίας
ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ένα νέο πλαίσιο για την
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και ενέργεια), την υιοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων
και κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, την εφαρμογή
ψηφιακής και αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
επιστροφής του ΦΠΑ ενώ προτείνεται ένα
φιλόδοξο έργο για την εφαρμογή τεχνητής
νοημοσύνης στον σχεδιασμό φορολογικών
ελέγχων.
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Υπουργείο
Τουρισμού:
«Κατάσχει»
Ιαματικές Πηγές
και τουριστικές
υποδομές
που ανήκουν
σε ΟΤΑ
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση του υπουργείου
Τουρισμού να προχωρήσει στην
κατάσχεση Ιαματικών Πηγών και
παρακείμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, που σήμερα ανήκουν
σε δεκάδες Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της χώρας, με τη
δημιουργία μιας νέας Ανώνυμης
Εταιρίας που θα αναλάβει τη κοινή
διαχείριση και αξιοποίηση τους.
Χωρίς προηγουμένως να υπάρξει
η παραμικρή διαβούλευση με τους
50 και πλέον δήμους σε όλη την
χώρα, που λειτουργούν στα όριά
τους Ιαματικές Πηγές με σχετικές
υποδομές, το υπουργείο Τουρισμού
προχωράει στην καταχρηστική
αρπαγή των περιουσιακών τους
στοιχείων με τη δημιουργία της
Α.Ε. «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας
- ΙΠΕ Α.Ε.». Η εν λόγω Α.Ε. θα
έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη
διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών
ιαματικών πόρων, μαζί με τις
εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων
χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων,
που σήμερα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο όχι μόνο του δημοσίου
αλλά και οικείων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η κίνηση του υπουργείου Τουρισμού, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους Ο.Τ.Α. στα όρια των
οποίων λειτουργούν Ιαματικές
Πηγές και διαθέτουν σχετικές
υποδομές, ενώ ομόφωνα το Δ.Σ.
του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις που στόχο
έχουν την «υφαρπαγή των περιουσιακών στοιχείων» δεκάδων δήμων
της χώρας.
«H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το
υπουργείο Τουρισμού, πέρα από τα
προφανή ζητήματα συνταγματικής
διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει
ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και
μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης
και εκμετάλλευσης των τοπικών
φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και
οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών
στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΣΔΙΠΕ, επισημαίνοντας πως
η σύσταση της συγκεκριμένης Α.Ε.
«πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα
συμφέροντα της Τ.Α., ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό
ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών»

Έβρος:

Εμείς τείχος, οι Τούρκοι drones
με κωδικό «1453»

Ε

ναν χρόνο, σχεδόν, μετά την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις αρχές Μαρτίου του 2020, η γαλήνη και στις δύο όχθες του ποταμού μοιάζει εύθραυστη,
με την ελληνική πλευρά να μην εφησυχάζει.

Κι αυτό γιατί η γειτονική χώρα τους μήνες που μεσολάβησαν
άλλαξε μεν προσωπείο, αλλά το πραγματικό της πρόσωπο παραμένει στοχοπροσηλωμένο στο δόγμα της «ασύμμετρης απειλής»,
υποκαθιστώντας γρήγορα τις μεταναστευτικές ροές ως εργαλεία
για την άσκηση πίεσης στη συνοριακή γραμμή με τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), τα drones Bayraktar TB2,
τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία καταγράφουν
κάθε κίνηση (αν όχι και πρόσωπα) πάνω και γύρω από το ποτάμι.
Η τακτική αναδίπλωσης της Τουρκίας, η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα της ελληνικής αποτροπής τον περυσινό Μάρτιο, έθεσε τον
Εβρο σε υψηλή κυβερνητική προτεραιότητα. Τους επόμενους
μήνες η παρουσία κυβερνητικών στελεχών (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Νότης Μηταράκης, Αλκιβιάδης
Στεφανής) και βέβαια του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε ασυνήθιστα πυκνή
για τους ντόπιους, επιταχύνοντας στο έπακρο τον ρυθμό αποπεράτωσης του φράχτη και μαζί όλων των συνοδών οχυρωματικών
έργων που έχουν δρομολογηθεί από ελληνικής πλευράς μετά την
«υβριδική επίθεση» της Αγκυρας.
Σήμερα, οι εργασίες αποκατάστασης των παλιών τμημάτων του
φράχτη, μήκους 10 χιλιομέτρων, έχουν ολοκληρωθεί πλήρως,
ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται το σκέλος του νέου φράχτη
στις Καστανιές, καθώς το σύνολο του έργου, συνολικού μήκους
26 χιλιομέτρων, θα παραδοθεί μέσα στον Απρίλιο, ανεβάζοντας πολλά επίπεδα ταυτόχρονα την ικανότητα της ελληνικής
αποτροπής. Παράλληλα, με την αποπεράτωση του φράχτη, ο
ελληνικός σχεδιασμός για έναν Εβρο «απόρθητο» συμπεριέλαβε νέες προμήθειες σε επίγεια μέσα (10 θωρακισμένα τζιπ
περιπολιών, 5 φουσκωτές βάρκες κ.ά.), ενισχυμένο σε αριθμούς
έμψυχο δυναμικό (πρόσθετο αστυνομικό προσωπικό, πρόσληψη
400 συνοριοφυλάκων και στρατιωτών), αλλά κυρίως εξοπλισμό
υψηλής τεχνολογίας (4 drones παρακολούθησης, 15 θερμικές
κάμερες, 3 μεγάφωνα προειδοποιητικών μηνυμάτων κ.ά.), ικανό
να ακινητοποιήσει, αν χρειαστεί, ό,τι... ίπταται.
Σαρώνοντας ουρανό, γη και θάλασσα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει λάβει από τον πρώτο καιρό αυξημένα μέτρα επίγειας και
εναέριας επιτήρησης των συνόρων, ενεργοποιώντας τμήματα του
Στρατού Ξηράς με δυνατότητα πολλαπλών ηλεκτρονικών και
πτητικών μέσων, ενώ στη συνοριακή γραμμή έχουν στηθεί -σε
μεγαλύτερη έκταση- βελτιωμένα εμπόδια αποτρέποντας πιθανό
πέρασμα στην Ελλάδα. Εξίσου ενισχυμένες είναι και οι πεζές
και εποχούμενες περιπολίες των Ενόπλων Δυνάμεων μαζί με
την ΕΛ.ΑΣ. σε όλο το μήκος της συνοριακής γραμμής, την οποία
επιβλέπει νυχθημερόν το Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου - Επιτήρησης
Συνόρων (ΕΚΕΕΣ) στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, συντονίζοντας
ανθρώπινους και υλικούς πόρους απέναντι στην τουρκική εφευρετικότητα.
Ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα ύψους 5 μέτρων
Χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής
νέων οδών επιτήρησης
Συντήρηση των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του ποταμού
Ενίσχυση του υφιστάμενου φράχτη με την προσθήκη προς την
πλευρά της Ελλάδας συνεχούς ισχυρού μεταλλικού κιγκλιδώματος,
επίσης από χάλυβα, συνολικού ύψους 4,3 μέτρων
Κατασκευή 8 νέων υπερυψωμένων αντιβαλλιστικών παρατηρητηρίων κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων για χρήση από τον
Ελληνικό Στρατό
Εργα βελτίωσης σε 57 υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια/παρατηρητήρια)
Κωδικός «1453»
Εχοντας εντρυφήσει από το 1994 και μετά στη λογική της «υβριδικής επίθεσης» και των ασύμμετρων απειλών (αναπτύσσοντας
δηλαδή μορφές «ανορθόδοξου πολέμου», όπου στο πεδίο της

σύγκρουσης δεν αναμετρώνται αναγκαστικά και μόνο τακτικοί
στρατοί), η Τουρκία δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει ανοιχτά τις
μεταναστευτικές ροές, παρατάσσοντας πρόσφυγες και μετανάστες
στα σύνορα με την Ελλάδα στις αρχές Μαρτίου του 2020, για να
αναγκαστεί τελικά σε αλλαγή γραμμής πλεύσης, εξαιτίας της επιτυχημένης ελληνικής πολιτικής και επιχειρησιακής διαχείρισης
της πρωτόγνωρης αυτής κρίσης.
Χωρίς όμως να χάσει ούτε λεπτό, από το πρώτο κιόλας δεκαήμερο
του ίδιου μήνα (Μάρτιος του 2020) και με νωπή ακόμη την ήττα
της στο επίπεδο των εντυπώσεων, η Τουρκία έθεσε σε εφαρμογή
το σχέδιο «1453». Τη νέα αυτή εξέλιξη αποκάλυψε η τουρκική
εφημερίδα «Hurriyet», περιγράφοντας ως «το μάτι στον ουρανό»
το εθνικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) Bayraktar TB2,
το οποίο, σύμφωνα με το σχέδιο με την κωδική ονομασία (μεστή
σε συμβολισμούς) «1453», πραγματοποιεί πτήσεις και εναέριες
περιπολίες με πρόσχημα τη διεξαγωγή ερευνών για τυχόν περιπτώσεις επαναπροωθήσεων μεταναστών με ελληνική πρωτοβουλία.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, αν κάποιο τέτοιο περιστατικό καταγραφεί από τα τουρκικά drones, τότε προβλέπεται να ενημερωθούν
αμέσως οι τουρκικές επίγειες δυνάμεις από τους χειριστές του
Bayraktar TB2, τους οποίους, άλλωστε, κατέγραψε επί το έργον
το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu να επιτηρούν μέσω
των drones τον Εβρο.
Ως κύριο ορμητήριο για την απογείωση των Bayraktar TB2 με
στόχο τις εναέριες περιπολίες του Εβρου εικάζεται το αεροδρόμιο
της Κεσσάνης, η οποία απέχει μόνο 25 χιλιόμετρα ανατολικά από
τα ελληνοτουρκικά σύνορα και αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό
κόμβο για την επαρχία της Αδριανούπολης. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Κεσσάνης
χρησιμοποιούνται και ως εκπαιδευτικό κέντρο για πιλότους
αλλά και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας φιλικών προς την
Τουρκία χωρών, όπως της Ουκρανίας, αξιωματικοί της οποίας
έλαβαν τεχνογνωσία για τα drones τον περασμένο Σεπτέμβριο,
«ως ένδειξη της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας», σύμφωνα με την πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αγκυρα.
Κυρίως, όμως, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο διαθέτει
διάδρομο μήκους 1.250 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων, περιλαμβάνεται πλήρως στα γεωγραφικά όρια των ΝΟΤΑΜ που έχει
εκδώσει η Τουρκία (από τον σταθμό της Κωνσταντινούπολης)
ήδη από τις 28 Δεκεμβρίου του 2020 και για όλο το πρώτο τετράμηνο του 2021, δεσμεύοντας περιοχές για πτήση μιαν ανάσα από
τα σύνορα με την Ελλάδα και σε ύψος πτήσης μέχρι τα 18.000
πόδια, όπως φαίνεται στον χάρτη που αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ».
Την αίσθηση, άλλωστε, ότι οι πτήσεις drones στην περιοχή
εντάθηκαν εντυπωσιακά φέτος το καλοκαίρι, ιδίως τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο, μεταφέρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών
σχολιάζοντας σχεδόν με βεβαιότητα ότι «μας βλέπουνε στην
Κεσσάνη», χωρίς να κρύβουν την ίδια ώρα την ανησυχία τους για
τις ακριβείς πληροφορίες (κυρίως για το αν καταγράφουν πρόσωπα) που μπορούν να συλλέξουν τα μη επανδρωμένα τούρκικα
αεροχήματα πετώντας πάνω από ελληνικές περιοχές.
Αν και τα ίχνη των drones σχεδόν χάθηκαν μόλις μπήκε ο φετινός
χειμώνας, η σπουδή της τουρκικής πλευράς να θέσει σχεδόν όλη
την περιοχή παραπλεύρως του ποταμού στα όρια ΝΟΤΑΜ προτού καλά-καλά μπει το 2021 αγχώνει στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες
τους τούς ντόπιους κατοίκους μπροστά στο ενδεχόμενο νέων
προκλήσεων με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τα
γεγονότα του περσινού Μαρτίου.
Την έντονη εναέρια δραστηριότητα της τουρκικής πλευράς ερμηνεύει, πρωτίστως, η ένταση των εργασιών κατασκευής μέσα στο
2020 του νέου τεχνητού εμποδίου (φράχτη) μήκους 26 χιλιομέτρων,
όταν μέχρι σήμερα στην περιοχή υπάρχουν μόνο τμήματα από
παλιότερα εμπόδια μήκους μόλις 10 χιλιομέτρων.
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Η κοτόσουπα
είναι φάρμακο!
Πολλοί άνθρωποι βασίζονται στη
σούπα κοτόπουλου για να απαλύνουν
τα συμπτώματα από το κρυολόγημα
αλλά λίγοι γνωρίζουν ακριβώς γιατί
ο ζεστός ζωμός φέρνει τέτοια ανακούφιση. Οι ειδικοί επιχειρούν να
εξηγήσουν τι καθιστά την κοτόσουπα
ιαματική. Μελέτες έχουν δείξει ότι
ένα πλούσιο μπολ με σούπα κοτόπουλου μπορεί να βοηθήσει στη ρινική
συμφόρηση και να μετριάσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Αυτό
συμβαίνει για διάφορους λόγους και
σχετίζεται τόσο με τα συστατικά της
κοτόσουπας όσο και με τον τρόπο
παρασκευής. Συγκεκριμένα, ένας
ζεστός ζωμός αποτελεί σημαντική
πηγή ενυδάτωσης και λειτουργεί
ανακουφιστικά, ειδικά αν υφίσταται
πονόλαιμος. Εξάλλου, το κοτόπουλο
είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής
βιολογικής αξίας που ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα και αποτελεί
καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β και μετάλλων. Είναι, επίσης,
πλούσιο σε τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ
που βοηθά το σώμα να παράγει σεροτονίνη, η οποία με τη σειρά της
ενισχύει τη διάθεση και βοηθάει να
αντιμετωπιστεί καλύτερα μια αδιαθεσία. Σε συνδυασμό με κάποιο ζυμαρικό, που περιέχει υδατάνθρακες,
αποτελεί ένα πλήρες γεύμα που δίνει
ενέργεια και τονώνει τον οργανισμό.
Εν παραλλήλω, τα λαχανικά όπως τα
καρότα, το σέλινο και το κρεμμύδι που
συνήθως περιέχει μια ζεστή κοτόσουπα έχουν βιταμίνες C και K καθώς και
άλλα αντιοξειδωτικά και μεταλλικά
στοιχεία, τα οποία συνολικά βοηθούν
το σώμα να αναρρώσει πιο γρήγορα.
Ακόμη και ο ατμός από τη ζεστή σούπα κοτόπουλου είναι ευεργετικός διότι
μπορεί να ανοίξει τους αεραγωγούς,
διευκολύνοντας την αναπνοή και λειτουργώντας κατά κάποιον τρόπον
ως φυσικό ήπιο αποσυμφορητικό,
χαλαρώνοντας τους μύες και διευκολύνοντας την καταρροή.
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Daily Mail:
Οι εργαζόμενοι
στο Ην. Βασίλειο
θα επιστρέψουν
στις δουλειές τους
μέχρι τον Ιούλιο
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον εξετάζει μια σταδιακή
έξοδο από το λοκντάουν που έχει
επιβληθεί για την αναχαίτιση της
εξάπλωσης του νέου κορονοϊού,
βάσει της οποίας οι παμπ και τα
εστιατόρια θα ξανανοίξουν τον Μάιο
και ο τομέας της φιλοξενίας και οι
βιομηχανίες εσωτερικού τουρισμού
τον Ιούλιο, γράφει η Daily Mail.
“Οι επιχειρήσεις αναψυχής μπορεί
να μην επιστρέψουν σε φυσιολογική
λειτουργία ως τον Ιούλιο βάσει ενός
οδικού χάρτη για την έξοδο από το
λοκντάουν”, γράφει η Mail, αν και
η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη
ληφθεί από τον Τζόνσον.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα εκθέσει τον δρόμο που θα ακολουθήσει
για την άρση του λοκντάουν στις 22
Φεβρουαρίου.

ΗΠΑ – ΕΕ: Συνομιλία
Γέλεν – Ντομπρόβσκις
για την εμβάθυνση
της οικονομικής
συνεργασίας
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
Τζάνετ Γέλεν επισήμανε τη σημασία
της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε τηλεφωνική συνομιλία
που είχε χθες, Τρίτη, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αρμόδιο για την οικονομία Βάλντις
Ντομπρόβσκις, όπως ανακοίνωσε το
αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.
Η Γέλεν «έδωσε έμφαση στη σημασία της υπερατλαντικής σύμπραξης,
επικοινωνώντας την πρόθεσή της
για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σε
σημαντικές οικονομικές προκλήσεις,
συμπεριλαμβανομένης, της λήξης
εξάπλωσης της πανδημίας, της υποστήριξης μίας δυναμικής οικονομικής
ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο,
της καταπολέμησης της ανισότητας
των εισοδημάτων, αλλά και της δυναμικής αντιμετώπισης της απειλής
της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα
με την ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομικών των ΗΠΑ.
Η ίδια δεσμεύτηκε για την επιστροφή των ΗΠΑ σε συζητήσεις για τη
διεθνή φορολογία, ώστε να τεθεί
το σωστό χρονικό πλαίσιο για μία
διεθνή συμφωνία, αλλά και για την
αναζήτηση λύσεων σε σημαντικά
διμερή εμπορικά ζητήματα, όπως
ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Αυστρία:

Υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη για
ευρω-πιστοποιητικό εμβολιασμού

Υ

πέρ ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, όπως
έχει προτείνει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τάσσεται, για μία
ακόμη φορά, η Αυστριακή υπουργός Καγκελαρίας, αρμόδια για Ευρωπαϊκές και
Συνταγματικές Υποθέσεις Καρολίνε Έντσταντλερ, σε σημερινές δηλώσεις της.

"Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό
πιστοποιητικό εμβολιασμού, στη βάση της πρότασης που
έγινε από την Ελλάδα", τόνισε η Αυστριακή υπουργός
στη διάρκεια εκπομπής του τηλεοπτικού δικτύου της
μεγαλύτερης σε κυκλοφορία αυστριακής εφημερίδας
"Kronen Zeitung".
Ήδη, μετά τις συνομιλίες που είχε την περασμένη Πέμπτη,
11 Φεβρουαρίου, στη Βιέννη, με τον Έλληνα αναπληρωτή
υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η Αυστριακή υπουργός Καγκελαρίας είχε χαιρετίσει την πρόταση
του Έλληνα πρωθυπουργού για την θέσπιση ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού.
"Είμαι πολύ χαρούμενη που η Ελλάδα υπέβαλε την πρόταση για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού, πρόταση την οποία η Αυστρία ήταν
μία από τις πρώτες χώρες που την υποστήριξαν, καθώς η
κινητικότητα και τα ταξίδια είναι το κλειδί για να τονωθεί
και πάλι η οικονομία μετά την ανάσχεση της πανδημίας",
είχε τονίσει η Καρολίνε Έντσταντλερ.
Στη σημερινή τηλεοπτική εκπομπή, η ίδια επισήμανε ότι
"ένα πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορούσε σύντομα να διευκολύνει τους πολίτες να ταξιδεύουν,
εμβολιασμοί και τεστ θα πρέπει να πιστοποιούνται ήδη το
2021". Κανείς θα έχει ως πραγματικότητα ότι μόνον άν-

θρωποι με ένα αρνητικό τεστ, με έναν εμβολιασμό ή ίσως
στο μέλλον με μία βεβαίωση αντισωμάτων, θα μπορούν
να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο, να κάνουν κράτηση σε
ξενοδοχείο ή να πάνε σε εστιατόριο", και προς τούτο θα
πρέπει να ληφθούν ήδη από τώρα μέτρα και να υπάρξει
φροντίδα για συντονισμό, παρατήρησε η υπουργός Καγκελαρίας. Πρόσθεσε δε, ότι έχουν ήδη γίνει προεργασίες
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναγνωρίζονται τα
τεστ "και αυτό είναι κάτι που θα χρειαζόμαστε περαιτέρω,
να επιδεικνύουμε ένα αρνητικό τεστ".
Το ό,τι οι εμβολιασμοί διεξάγονται αργά, είναι, κατά την
άποψή της, "απολύτως μη ικανοποιητικό", και εδώ "πρέπει
κανείς να περιμένει επίσης περισσότερα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ένα πιστοποιητικό
εμβολιασμού, ώστε εκείνοι που έχουν ήδη εμβολιαστεί
να μπορούν να έχουν δικαιώματα να κάνουν πράγματα,
τα οποία θα είναι η πραγματικότητα μας".
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών
της Καρολίνε Έντσταντλερ με τον Έλληνα αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών είχε βρεθεί, μεταξύ άλλων, ο
συντονισμός και η συνεργασία στην καταπολέμηση του
COVID-19, και συμφωνήθηκε ότι ένας στενός συντονισμός
και συνεργασία εντός της Ε.Ε. είναι απαραίτητα, ειδικά σε
περιόδους κρίσης.

Johnson & Johnson: Αίτηση στην ΕΕ για έγκριση του εμβολίου της
Η Johnson & Johnson κατέθεσε αίτηση για έγκριση του εμβολίου της στην ΕΕ, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), η εταιρεία κατέθεσε αίτηση χορήγησης
άδειας κυκλοφορίας για το εμβόλιό της κατά του κορωνοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η απόφαση αναμένεται
τον Μάρτιο.
Το εμβόλιο είναι μίας δόσης και θα είναι το τέταρτο που θα εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν λάβει το πράσινο
φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρήγγειλε 200 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson, με επιλογή για 200
εκατ. επιπλέον. Επίσης, 100 εκατ. δόσεις αναμένεται να παραδοθούν έως τον Ιούνιο.
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι περισσότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια
βρίσκονται καθ’ οδόν.
«Χαιρετίζω τα νέα για την αίτηση της Johnson & Johnson στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη να χορηγήσει άδεια μόλις ο EMA εκδώσει θετική
επιστημονική γνωμοδότηση», δήλωσε.
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Γιατί οι Ολλανδοί
πιστεύουν ότι η Ευρώπη
θα έχει εκρηκτική
ανάπτυξη το καλοκαίρι

Όσο αυξάνονται οι εμβολιασμοί, το κλίμα που
επικρατεί στην οικονομία παραμένει αισιόδοξο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας, Βόκπε Χούκστρα,
οι ευρωπαϊκές χώρες θα βιώσουν ραγδαία
ανάπτυξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι χώρες παλεύουν εδώ και σχεδόν ένα χρόνο ενάντια σε έναν από τους μεγαλύτερους
εχθρούς της σύγχρονης ιστορίας. Η πανδημία πάγωσε μεγάλο μέρος της οικονομικής
δραστηριότητας παγκοσμίως και η διάθεση
εμβολίων στις χώρες της ΕΕ περνά από 40
κύματα. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες συρρικνώθηκαν κατά μέσο όρο σχεδόν 7% το 2020
ενώ εξακολουθούν να ισχύουν αυστηροί κοινωνικοί περιορισμοί γεγονός που αυξάνει τις
ανησυχίες και την αβεβαιότητα για το μέλλον.
Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σβήνει τις ελπίδες για οικονομική ανάπτυξη αφού εκτιμά
πως το ΑΕΠ για το 2021 θα κυμανθεί τελικά
στο 3,8%, από το 4,2% που είχε προβλέψει
τον Νοέμβριο, ωστόσο, ο Ολλανδός υπουργός
οικονομικών είναι πεπεισμένος ότι η οικονομική δραστηριότητα εντός των συνόρων
της ΕΕ θα αυξηθεί ραγδαία το καλοκαίρι.
«Πιστεύω ναι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές,
αλλά μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο αισιόδοξοι από ό, τι έχει εκτιμήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αν θυμηθούμε τι συνέβη μετά το
πρώτο κύμα του Covid, είδαμε όχι μόνο στην
Ολλανδία αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μια εκρηκτική επιτάχυνση της
οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους
τομείς», δηλώνει στο CNBC.
Τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη κατάφεραν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος κατά
το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι υψηλότερες
θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη χαλάρωση
των κοινωνικών περιορισμών, επέτρεψαν να
ανοίξουν ξανά εστιατόρια, καταστήματα και
μπαρ μετά το πρώτο καθολικό lockdown.
Μετά από συρρίκνωση της τάξεως του 11%
το δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη στις χώρες
της Ευρωζώνης εκτινάχθηκε στο +12%.
«Είμαι αισιόδοξος ότι θα εισέλθουμε στη
φάση ανάπτυξης λίγο πριν το καλοκαίρι. Οι
μαζικοί εμβολιασμοί, οι υψηλότερες θερμοκρασίες να είναι ισχυρός σύμμαχός μας και
θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε και πάλι
στην κανονικότητα» πρόσθεσε o Χούκστρα.
O Ολλανδός υπουργός είναι υποστηρικτής
της χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής, δεδομένης της «έκτακτης» κρίσης. Η Ευρωζώνη έχει παγώσει τους δημοσιονομικούς της
στόχους μετά την πανδημία. Αυτό σημαίνει
ότι οι χώρες δεν χρειάζεται να μειώσουν τα
ελλείμματά τους κάτω από το 3% του ΑΕΠ
τους, ούτε τα χρέη τους κάτω από το 60% του
ΑΕΠ αντίστοιχα. Όταν ρωτήθηκε για το πότε
θα έπρεπε να αποκατασταθούν, ο Χιούκστρα
είπε «είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για
κάτι τέτοιο. Ο Covid διαρκεί περισσότερο
από το αναμενόμενο … και είναι δύσκολο να
πούμε πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση
σύντομα, αλλά σίγουρα κατά τη γνώμη μου,
όχι πριν από το 2022».h

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Χαλκιδική:
Οι επαγγελματίες
προτίθενται
να καλύπτουν
το 50% του κόστους
για το Covid test
των τουριστών
Την πρόθεση να αναλάβουν τα
μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων
και του Οργανισμού Τουρισμού
Χαλκιδικής την κάλυψη του 50%
του κόστους του τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού που απαιτείται
να κάνουν οι τουρίστες που
περνούν τα σύνορα της χώρας
με προορισμό τη Χαλκιδική, εκφράζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ο πρόεδρος των δυο φορέων και
συγχρόνως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
Γρηγόρης Τάσιος.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
των επαγγελματιών της Χαλκιδικής που υλοποιήθηκε και πέρσι
και συγκεκριμένα τον Αύγουστο
του 2020.
«Ο τουρίστας με προορισμό την
Χαλκιδική θα επιδεικνύει το τεστ
μαζί με την απόδειξη κατά το
check in στο κατάλυμα και θα τού
επιστρέφεται το ήμισυ του ποσού
που έχει καταβάλει», εξηγεί ο κ.
Τάσιος, επισημαίνοντας ότι με τα
τωρινά δεδομένα, το τεστ στις
βαλκανικές χώρες στοιχίζει περίπου 100 ευρώ το άτομο, το οποίο
είναι ένα σεβαστό ποσό για μια
οικογένεια.
«Είναι μια πρωτοβουλία η οποία
ξεκίνησε πέρσι και θέλουμε να
την επαναλάβουμε και φέτος πιο
στοχευμένα και από την αρχή
της σεζόν για να ενισχύσουμε
την προβολή του προορισμού»,
σημειώνει ο κ. Τάσιος και
προσθέτει: «Με την εν λόγω
πρόταση, ενισχύουμε το σκεπτικό
της κυβέρνησης που είναι να
ανοίξουν τα χερσαία σύνορα για
τους τουρίστες με γνώμονα πάντα την υγεία και την ασφάλεια
των πολιτών».
«Το άνοιγμα του τουρισμού βασίζεται στο τρίπτυχο “πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test
ή μοριακό test”», επισημαίνει,
τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη
συνθήκη να υπάρχει μία από τις
τρεις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν,
όπως υπογραμμίζει ο κ. Τάσιος, η
δυνατότητα να γίνουν ορισμένες
εκτιμήσεις θα υπάρξει στο τέλος
του Μαρτίου. «Προς το παρόν
γίνονται μεγάλες προσπάθειες να
ανοίξει η χώρα για το Ορθόδοξο
Πάσχα, κάτι που για τη βόρεια
Ελλάδα είναι μεγάλο στοίχημα,
καθώς έχουμε γείτονες τους
ομόθρησκους Βούλγαρους,
Ρουμάνους και Σέρβους. Εκτιμώ,
ωστόσο, ότι ο τουρισμός θα πάει
καλύτερα από τον Ιούνιο και
μετά», αναφέρει χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος των Ξενοδόχων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Μ07/022021 - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 388.000,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ : 6ΡΔΘ46Ψ8ΧΒ-3ΦΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Θεσσαλονίκη, 08-02-2021
Αριθμ. πρωτ., 7142
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 7/2.2.2021
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.
3038/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την
πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία των
παρακάτω μαθημάτων:
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‟Τοπογραφικές Αποτυπώσεις”, μάθημα 2ου (εαρινού) εξαμήνου και ‟Ασκήσεις Υπαίθρου”, μάθημα 8ου (εαρινού) εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,
συμμετοχή στη διδακτική ομάδα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 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 δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 4 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 Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 2310 995991 και 2310 995823 και στο e-mail: info@topo.auth.gr.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Δημήτριος Τσούλης
Καθηγητής ΑΠΘ
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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.

4.5.

4.6.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ.
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
Μ.Α.Ε. (εφεξής ΕΔΑ Αττικής).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τα είδη υλικών που αποτελούν αντικείμενο της Προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Αντικείμενο Προμήθειας
και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της Αναλυτικής Προκήρυξης.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι απολύτως ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν την ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί
το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να ακυρώσει, μειώσει ή αυξήσει αζημίως το τελικό αντικείμενο της προμήθειας χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε
λόγο τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των Συμβατικών Τιμών.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος ΙV της Αναλυτικής
Προκήρυξης.
Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται με επιμέρους εντολές (call-off
orders) από την ΕΔΑ Αττικής. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να
εκτελεί κάθε επιμέρους εντολή και να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Αντικείμενο
Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων.
Με την εκάστοτε παραγγελία (call-off order) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
υποχρεούται να υποβάλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας και της σχετικής ημερομηνίας παράδοσης. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγγράφως την ΕΔΑ Αττικής για τις
τυχόν μεταβολές του προγράμματος παράδοσης έκαστης παραγγελίας. Η παραλαβή των υλικών εκάστης τμηματικής εισαγωγής,
γίνεται από την ΕΔΑ Αττικής ή από πρόσωπα που υποδεικνύει
εγγράφως η ΕΔΑ Αττικής, με τον τρόπο που υποδεικνύει η ΕΔΑ
Αττικής και πραγματοποιείται τμηματικά στις αποθήκες που υποδεικνύονται εγγράφως από την ΕΔΑ Αττικής, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 8 του Τεύχους ΙΙ – Υπόδειγμα Σύμβασης. Η αμοιβή του
Αναδόχου όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης θεωρείται ότι θα συμπεριλαμβάνει και την αμοιβή του για τη φύλαξη των
υλικών στην αποθήκη του και τυχόν δαπάνες του, για όσο χρονικό
διάστημα απαιτηθεί.
Καθυστέρηση ή αδυναμία του Αναδόχου να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα προς παραλαβή υλικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που έχει οριστεί από την ΕΔΑ Αττικής, συνιστά μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων για παράδοση
των υλικών και συνεπάγεται επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Τεύχους ΙΙ - Υπόδειγμα Σύμβασης και
δικαίωμα της ΕΔΑ Αττικής να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Τα υλικά θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα INCOTERMS (2010) για παράδοση
“DDP” “Insurance PAID BY supplier", δηλαδή ο Ανάδοχος θα
βαρύνεται με την (μέχρι και την παράδοση) δαπάνη ασφάλισης
των υλικών κατά παντός κινδύνου.
Οι προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης μπορούν να παραταθούν μονομερώς από την ΕΔΑ Αττικής με έγγραφη δήλωση προς
τον Προμηθευτή.
Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών,
με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΔΑ Αττικής για
χρονικό διάστημα έως και για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, με τους
ίδιους όρους, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός κατ’ ανώτατο όριο προϋπολογισμός των υπό προμήθεια υλικών, σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι – Αντικείμενο
Προμήθειας και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων της παρούσας,
ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Ογδόντα Οκτώ Χιλιάδων ΕΥΡΩ
(€388.000,00). Η ΕΔΑ Αττικής, στα πλαίσια εκτέλεσης της
Σύμβασης που θα ανατεθεί ως αποτέλεσμα του παρόντος
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι ανεξαρτήτου ποσότητας υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεραστεί το κατ’ ανώτατο όριο του
προϋπολογισμού. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Ο ως άνω προϋπολογισμός αποτελεί ενδεικτική πρόβλεψη και η
ΕΔΑ Αττικής σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το
σύνολο του ανωτέρω προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη.
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις Διαδικασίες Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών
της ΕΔΑ Αττικής, την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, η
οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΕΔΑ
Αττικής και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.
Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των
Δικαστηρίων της Αθήνας. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη και τις ισχύουσες Διαδικασίες Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και
Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΔΑ Αττικής όπως κατωτέρω περιγράφεται. Οι ανωτέρω Διαδικασίες θα εφαρμόζονται επίσης στη Σύμβαση που θα υπογραφεί.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δύναται, εντός προθεσμίας πέντε
(5) ημερών αφότου η ΕΔΑ Αττικής γνωστοποίησε, σύμφωνα με
τους όρους της Προκήρυξης, την απόφασή της για οποιαδήποτε
φάση του Διαγωνισμού, να ασκήσει ένσταση ενώπιον της ΕΔΑ
Αττικής. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το όργανο της ΕΔΑ
Αττικής του αμέσως ανωτέρου επιπέδου από εκείνο που έλαβε την
απόφαση επί της οποίας υπάρχει η ένσταση. Η ΕΔΑ Αττικής γνωστοποιεί, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της
σχετικής αίτησης, την αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Η ΕΔΑ Αττικής δεν υποχρεούται να προβεί σε κατακύρωση ή να
συνάψει οιαδήποτε σύμβαση μετά το πέρας του Διαγωνισμού και
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει το Διαγωνισμό στο σύνολό του ή
μέρος αυτού, δηλαδή κάποιες από τις Ομάδες Υλικών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, άκυρο ή άνευ ισχύος
για οποιοδήποτε λόγο και να διακόψει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο ή να επανεκκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία του Διαγωνισμού
σε οποιοδήποτε στάδιο. Μια τέτοια ενέργεια δεν παρέχει το δικαίωμα σε κανένα πρόσωπο να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι
της ΕΔΑ Αττικής.
Η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να
επαναλάβει ή να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό οποτεδήποτε
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για οποιονδήποτε λόγο,
αζημίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι παντός.
Η διαδικασία αξιολόγησης των Προσφορών θα διεξαχθεί σε δυο
(2) φάσεις:
A’ ΦΑΣΗ – Έλεγχος Νομιμοποιητικών και Τεχνικής Καταλληλότητας
Είναι η διαδικασία του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
(Υποφάκελος Α) και της Τεχνικής Προσφοράς (Υποφάκελος Β) που
θα γίνει με βάση τα κριτήρια των παρ. 3.10.1. και 3.10.2. αντίστοιχα της Αναλυτικής Προκήρυξης.
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Β’ ΦΑΣΗ – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Στη Β’ φάση θα αποσφραγισθεί η Οικονομική Προσφορά
(Υποφάκελος Γ) των Υποψηφίων οι οποίοι δεν θα έχουν αποκλεισθεί και θα έχουν κριθεί κατάλληλοι κατά την Α’ Φάση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, κοινοπραξίες
εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα,
φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του
Διαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την
νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον
η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
Οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνον εφόσον έχουν
κατά μέγιστο όριο τρία (3) μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Προσφορά της Κοινοπραξίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης ένα μέλος της Κοινοπραξίας πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 60% ως επικεφαλής (Leader) της
Κοινοπραξίας. Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους θα πρέπει να
ορίζονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό και αναγράφονται απαραιτήτως στην Επιστολή Υποβολής Προσφοράς. Μετά από την υποβολή
της Προσφοράς δεν επιτρέπονται μεταβολές στα ποσοστά των
μελών που συνθέτουν την Κοινοπραξία. Σε αντίθετη περίπτωση η
προσφορά της Κοινοπραξίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να
είναι κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι κατασκευαστών
υπέργειων σταθμών, με έδρα χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
κράτους με συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε.. Διευκρινίζεται ότι σε
περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του
ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, το
ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρείται τουλάχιστον από τον επικεφαλή της Κοινοπραξίας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών και να εγγραφούν στο Σύστημα
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE
Διαδικτυακή πύλη https://www.marketsite.gr ακολουθώντας τη
διαδικασία εγγραφής συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoONE» στο
https://register.marketsite.gr/χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήμα 4 «Επιλογή εφαρμογής» πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE – Εφαρμογές
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών».
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος. Με την ολοκλήρωση της
εγγραφής, οι Οικονομικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.
Η σύνδεση στα συστήματα της «cosmoONE» πραγματοποιείται στο
https://www.marketsite.gr/, και η διαδικασία υποβολής προσφορών πραγματοποιείται στην εφαρμογή «sourceONE» κατόπιν επιτυχούς πρόσβασης.
Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει
Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα τηλέφωνα 210
2723360 – 801 11 15500 /ή στο email: support@cosmo-one.gr.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Αναλυτική Προκήρυξη με τα Παραρτήματά της, καθώς και οι
τροποποιήσεις της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ
Αττικής Μ.Α.Ε., www.edaattikis.gr/Διαγωνισμοί και διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους
χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής
«sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE».
Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει την Αναλυτική
Προκήρυξη της ΕΔΑ Αττικής, δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις
επί των Τευχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για
τη διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. Σε
περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις χορηγούνται μόνο επί
των διατάξεων που τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών μέσω του δικτυακού τόπου ως ανωτέρω. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ Αττικής. Οι εν λόγω αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και λοιπών αναγκαίων για τη Διενέργεια του
Διαγωνισμού πληροφοριών θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι
και την 02/03/2021. Η ΕΔΑ Αττικής δεν θα κάνει δεκτές ερωτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ
Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
εφαρμογής «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως τις 12/03/2021 και ώρα 15:00
που είναι η τελευταία προθεσμία και καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή της Προσφοράς. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των Προσφορών, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο
7.1. της παρούσας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εσωκλείσουν στον Υποφάκελο Α:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,
ύψους 2% επί του Προϋπολογισμού. Η Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.
Προσφορές που δεν περιέχουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
δεν αξιολογούνται και απορρίπτονται.
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 5% επί
του συνολικού συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης Προμήθειας.
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Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ.
Αθήνα 10-02-2021
Αρμόδια Διεύθυνση:
Αρ. πρωτ.: 8987
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ
Πληροφορίες: Ε. Καρούσου, Β. Κάππου
Τηλ. 2108802856, 2108802837
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθ. ΣΟΧ 1/2021
Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πενήντα (50) ατόμων.
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα του
Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

101

Κεντρική Υπηρεσία

ΠΕ
Γεωπόνοι

102

Κεντρική Υπηρεσία

Αθήνα
(Δ. Αθηναίων
Ν. Αττικής)
Αθήνα
(Δ. Αθηναίων
Ν. Αττικής)
Αθήνα
(Δ. Αθηναίων
Ν. Αττικής)
Αθήνα
(Δ. Αθηναίων
Ν. Αττικής)
Γιαννιτσά
(Δ. Πέλλας
Ν. Πέλλας)
Σέρρες
(Δ. Σερρών
Ν. Σερρών)
Αλεξανδρούπολη
(Δ. Αλεξανδρούπολης
Ν. Έβρου)

103

Κεντρική Υπηρεσία

104 Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου
105
106
107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Πέλλας
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Σερρών
Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης
Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Έβρου
Αλεξανδρούπολη
Π.Δ. Μακεδονί(Δ. Αλεξανδρούπολης
ας-Θράκης
Ν. Έβρου)
Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Έβρου
Δράμα
Π.Δ. Μακεδονί(Δ. Δράμας)
ας-Θράκης
Ν. Δράμας
Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Δράμας
Δράμα
Π.Δ. Μακεδονί(Δ. Δράμας)
ας-Θράκης
Ν. Δράμας
Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Δράμας
Καβάλα
Π.Δ. Μακεδονί(Δ. Καβάλας)
ας-Θράκης
Ν. Καβάλας
Π.Μ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ν.Μ. Καβάλας
Ηγουμενίτσα
Π.Δ. ΗπείρουΔυτικής Μακε- (Δ. Ηγουμενίτσας Ν.
Θεσπρωτίας)
δονίας
Ν.Μ. Θεσπρωτίας
Πρέβεζα
Π.Δ. Ηπείρου(Δ. Πρέβεζας)
Δυτικής ΜακεΝ. Πρέβεζας
δονίας
Ν.Μ. Πρέβεζας
Άρτα
Π.Δ. Ηπείρου(Δ. Αρταίων)
Δυτικής ΜαΝ. Άρτας
κεδονίας Ν.Μ.
Άρτας
Κοζάνη
Π.Δ. Ηπείρου(Δ. Κοζάνης
Δυτικής ΜαΝ. Κοζάνης)
κεδονίας Π.Μ.
Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνη
Π.Δ. Ηπείρου(Δ. Κοζάνης)
Δυτικής ΜαΝ. Κοζάνης
κεδονίας Π.Μ.
Δυτικής Μακεδονίας

	
  

118

119

120
121
122

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

8 μήνες

1

ΠΕ
8 μήνες
Οικονομικοί

5

8 μήνες
ΤΕ
ΔιοικητικοίΛογιστικοί
ΠΕ
8 μήνες
Κτηνίατροι

3

123

124

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

125

1
126

127

128

129

130

131

132
ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

2

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

2

133

134

135
136
137

Π.Δ. ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας Π.Μ.
Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ.
Καστοριάς
Π.Δ. ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας Π.Μ.
Δυτικής Μακεδονίας Ν.Μ.
Καστοριάς
Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας-Ιονίου

Άργος Ορεστικό (Δ.
Ορεστίδος)
Ν. Καστοριάς

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

Άργος Ορεστικό (Δ.
Ορεστίδος)
Ν. Καστοριάς

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

Πάτρα
(Δ. Πατρέων)
Ν. Αχαΐας)

ΠΕ
Αγρονόμοι
Τοπογράφοι Μηχανικοί
ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

8 μήνες

2

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

3

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπονίας

8 μήνες

2

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπονίας

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπονίας

8 μήνες

1

ΠΕ
Κτηνίατροι

8 μήνες

1

ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπονίας

8 μήνες

1

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες

1

ΠΕ
8 μήνες
Οικονομικοί

1

Πάτρα
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Πατρέων)
νήσου-Δυτικής
Ν. Αχαΐας
Ελλάδας-Ιονίου
Πάτρα
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Πατρέων)
νήσου-Δυτικής
Ν. Αχαΐας
Ελλάδας-Ιονίου
Μεσολόγγι
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Ιεράς Πόλης
νήσου-Δυτικής
Μεσολογγίου)
Ελλάδας-Ιονίου
Ν.Μ. Αιτωλοα- Ν. Αιτωλοακαρνανίας
καρνανίας
Μεσολόγγι
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Ιεράς Πόλης
νήσου-Δυτικής
Μεσολογγίου)
Ελλάδας-Ιονίου
Ν.Μ. Αιτωλοα- Ν. Αιτωλοακαρνανίας
καρνανίας
Μεσολόγγι
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Ιεράς Πόλης
νήσου-Δυτικής
Μεσολογγίου)
Ελλάδας-Ιονίου
Ν.Μ. Αιτωλοα- Ν. Αιτωλοακαρνανίας
καρνανίας
Πύργος
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Πύργου)
νήσου-Δυτικής
Ν. Ηλείας
Ελλάδας-Ιονίου
Ν.Μ. Ηλείας
Πύργος
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Πύργου)
νήσου-Δυτικής
Ν. Ηλείας
Ελλάδας-Ιονίου
Ν.Μ. Ηλείας
Ναύπλιο
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Ναυπλιέων)
νήσου-Δυτικής
Ν. Αργολίδας
Ελλάδας-Ιονίου
Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Αργολίδας
Σπάρτη
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Σπάρτης)
νήσου-Δυτικής
Ν. Λακωνίας
Ελλάδας-Ιονίου
Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Λακωνίας
Κόρινθος
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Κορινθίων)
νήσου-Δυτικής
Ν. Κορινθίας
Ελλάδας-Ιονίου
Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ. Κορινθίας
Καλαμάτα
Π.Δ. Πελοπον(Δ. Καλαμάτας)
νήσου-Δυτικής
Ν. Μεσσηνίας
Ελλάδας-Ιονίου
Π.Μ. Πελοποννήσου Ν.Μ.
Μεσσηνίας
Καρδίτσα
Π.Δ. Θεσσα(Δ. Καρδίτσας)
λίας-Στερεάς
Ν. Καρδίτσας
Ελλάδας Ν.Μ.
Καρδίτσας
Τρίκαλα
Π.Δ. Θεσσα(Δ. Τρικκαίων)
λίας-Στερεάς
Ν. Τρικάλων
Ελλάδας Ν.Μ.
Τρικάλων
Λαμία
Π.Δ. Θεσσαλί(Δ. Λαμιέων)
ας-Στερεάς ΕλΝ. Φθιώτιδας
λάδας Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας
Λιβαδειά
Π.Δ. Θεσσαλί(Δ. Λεβαδέων)
ας-Στερεάς ΕλΝ. Βοιωτίας
λάδας Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας
Ν.Μ. Βοιωτίας
Π.Δ. Κρήτης
Ρέθυμνο
Ν.Μ. Ρεθύμνου
(Δ. Ρεθύμνης)
Ν. Ρεθύμνης
Π.Δ. Κρήτης
Ρέθυμνο
Ν.Μ. Ρεθύμνου
(Δ. Ρεθύμνης)
Ν. Ρεθύμνης
Μυτιλήνη
Π.Δ. Αττικής-Αι(Δ. Μυτιλήνης)
γαίου
Ν. Λέσβου
Ν.Μ. Λέσβου

ΠΕ
Γεωπόνοι

8 μήνες
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ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ (Κωδικοί θέσης: 101, 107, 109, 112, 115, 117, 120, 122, 125, 127,
128, 129,135 & 137)
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1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (Κωδικοί θέσης: 102,136)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής
Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (Κωδικοί θέσης: 104,105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 118,121,
123, 130, 131 & 133)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Κωδικός θέσης: 119)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ (Κωδικός θέσης: 103)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.
ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση
και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και
Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες
ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Κωδικοί θέσης: 124,126,132,134)
Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και
Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής
Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης
Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας
και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Σημειώνουμε ότι:
• Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
• Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ως αυτά
αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωση του Οργανισμού.
• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην
ακόλουθη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 - Αθήνα,
απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα
Διαχείρισης Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Καρούσου, κας Β. Κάππου και Α. Ροδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2108802856, 2108802837 και 2108802374).
• Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
• Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
• 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 Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), στα καταστήματα
των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Μονάδων και των Νομαρχιακών
Μονάδων, όπου προκηρύσσονται θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των
δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Πέλλας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης,
Δράμας, Καβάλας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, Αρταίων, Κοζάνης, Ορεστίδος, Πατρέων,
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Πύργου, Ναυπλιέων, Σπάρτης, Κορινθίων, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Τρικκαίων, Λαμιέων, Λεβαδέων, Ρεθύμνης, Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, 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.
• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
• Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.
kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
→ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Με την υπ’ αριθμόν 3/2021 Διάταξη του
Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν
οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό του
Σωματείου «Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας” και συγκεκριμένα η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού του
Σωματείου, που αφορά στην επωνυμία
αυτού, η οποία στο εξής θα είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ».
Αθήνα, 16/2/2021
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Χριστίνα Ντάφη
Δικηγόρος ΑΜΔΣΘ 10588
Φραγκίνη 7, Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου
Ευβοίας με έδρα το Πρωτοδικείο Θήβας
Αικατερίνη Χ. Νικολάου κάτοικος Θηβών
Ν. Πλαστήρα 45 Θήβα κάνω γνωστό ότι
με την υπ' αριθμ. 10.995 Β/12-2-2021
έκθεσή μου επίδοσης κατόπιν έγγραφης
εντολής της δικηγόρου Θηβών Μυρτούς Βούζα πληρεξούσιας δικηγόρου
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με έδρα την Αθήνα Αιόλου 86
νόμιμα εκπ/νης με ΑΦΜ 094014201,
επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας Δήμητρα Παπαδοπούλου
για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Η. ΚΑΡΑΚΟΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
με έδρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας νόμιμα εκπ/νη με ΑΦΜ 999528058 και
ήδη αγνώστου έδρας και στον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτής Καρακούνο Ηλία του
Σπυρίδωνα πρώην κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αρ. 124
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 16-12-2020 Αίτησης (Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης
Ανωνύμου Εταιρείας) της πρώτης κατά
της δεύτερης απευθυνόμενη ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών
στη συνέχεια του δικογράφου υπάρχουν α/ έκθεση κατάθεσης δικογράφου
με αρ. 506/ΕκΜ/2020 με ημερομηνία
30/12/2020 στην Γραμματέα Δήμητρα
Σαμιώτη από την δικηγόρο Μυρτώ Βούζα
με την οποία βεβαιώνεται η κατάθεση του
δικογράφου αυτού, β/ η από 08/01/2021
πράξη ορισμού συζήτησης (Τμήμα Εκουσίας Μονομελούς) του κ. Δικαστή του
μον. Πρωτ. Θηβών Σωκράτη Σιαμέτη
με την οποία ορίζεται δικάσιμος στις
έντεκα (11) του μήνα Μαρτίου έτους
δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό

πινακίου 1, με τον όρο να κοινοποιηθεί
προ δέκα (10) ημερών, γ/ στο τέλος του
δικογράφου παραγγελία της δικηγόρου
για την επίδοση του δικογράφου στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών για την
πιο πάνω εταιρεία ως αγνώστου έδρας
προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως όπως
παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και
όπου ορίζεται παραπάνω.
Θήβα 15/2/2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(τηλ. 22620-29360, κιν. 6977456283
email: knikolaou58@gmail.com)
Περίληψη της με αριθμό
3761Δ/12.02.2021 έκθεσης επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Δημητρίου
Π. Λαγκαδινού, μέλους της ΑΕΔΕ με
την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα
από έγγραφη παραγγελία της διαμεσολαβήτριας κ. Ερμίδου Γ. Σιμέλας, πληρεξούσιας της επισπεύδουσας ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (Αιόλου
86), με ΑΦΜ 094014201, (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του κου
MASSIMO (ΜΑΣΣΙΜΟ) LARCIPRETE
(ΛΑΡΤΣΙΠΡΕΤΕ) του PASQUALE (ΠΑΣΚΟΥΑΛ) πρώην κατοίκου Λειψών Δωδεκανήσου και ήδη Αγνώστου Διαμονής, η
από 8-2-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
(άρθρο 7 παρ.2 του ν.4640/2019) της
πρώτης προς τον MASSIMO (ΜΑΣΣΙΜΟ) LARCIPRETE (ΛΑΡΤΣΙΠΡΕΤΕ)
του PASQUALE (ΠΑΣΚΟΥΑΛ) πρώην
κάτοικο Λειψών Δωδεκανήσου και ήδη
Αγνώστου Διαμονής, (ΑΦΜ 108145143),
το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως
ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή
μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να
παραστεί όπου και όπως ως άνω ορίζεται
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και
«Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Π. Λαγκαδινός
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με τις υπ’ αρ. 2919, 2920, 2921, 2922,
2923/10-02-2021 εκθέσεις μου επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου
Αθηνών ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΠΠΑ, κάτοικος
Αθηνών, οδός Γλάδστωνος αρ.5, τηλ:
210-3809143, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών, Δημήτρη Παρασκευόπουλου, πληρεξούσιου
των επισπευδόντων: 1.Ιωάννας συζύγου Ιωάννη Ζουγανέλη το γένος Αθανασίου και Ανδριάνας Κουκά, κατοίκου
Μυκόνου, ΑΦΜ 065289430, 2.Ευγενίας
συζύγου Ευστρατίου Ατζιτίρη, θυγατέρας του Αθανασίου και της Ανδριάνας
Κουκά, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, Βρυούλων αρ.1, ΑΦΜ 106034226,
3.Ιωάννη Γκιόκα του Γεωργίου και της
Καλλιόπης, κάτοικου Άνω Μεράς Μυκόνου Κυκλάδων, ΑΦΜ 033821408, ως εξ
αδιαθέτου κληρονόμο της αποβιωσάσης μητρός του Καλλιόπης χήρας Γεωργίου Γκιόκα, το γένος Αθανασίου και
Ανδριάννας Κουκά, ΑΦΜ 063948535,
4.Γεωργίας χήρας Γεωργίου Κουκά το
γένος Εμμανουήλ και Αγγελικής Αντωνίου, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου,
ΑΦΜ 040465067, 5.Αθανασίου Κουκά
του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου
Καλυβών Αποκορώνου Χανίων, ΑΦΜ
03452104, 6.Εμμανουήλ Κουκά του
Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου
Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 056326283,
7.Ανδρέα Κουκά του Γεωργίου και της
Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 054912669, 8.Μαρίας Κουκά
του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου
Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 056326338,
όλων των ανωτέρω (4-8), ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος

Γεωργίου Κουκά του Αθανασίου και της
Ανδριάνας, ΑΦΜ 022629821, 9.Χρήστου
Κουκά του Αθανασίου και της Ανδριάνας,
κατοίκου Μυκόνου, με Α.Φ.Μ. 03637306,
επέδωσα στον Α/Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Βασιλείου Χαλντούπη, κατά σειρά
αναφοράς των εκθέσεων επίδοσης, για
τους: α)Ντόροθυ χήρα Δημητρίου Ζουγανέλη, το γένος Tom και Mildired Enish,
κάτοικο Κρέστ Χίλλ, οδός Ελσι, αρ. 520,
Ιλλινόις Η.Π.Α., β)Μαίρη Τζέην διαζευγμένη με Μάικλ Ση, το γένος Δημητρίου
και Ντόροθυ Ζουγανέλη, κάτοικο της
πόλεως Φοξ Λέϊκ,οδός Monroe Avenue
αρ.509, Ιλλινόις Η.Π.Α., γ)Ευγενία χήρα
Francis Mc Kanna, το γένος Πέτρου και
Μαρίας Ζουγανέλη, κάτοικο πόλεως Τζόλιετ, οδός Ερλ αρ.326, Ιλλινόις Η.Π.Α.,
δ)Ντέμπρα Κάϋ διαζευγμένη με Dave
Liker, το γένος Δημητρίου και Ντόροθυ
Ζουγανέλη, κάτοικο Πλέινφλιντ αρ.415,
Ιλλινόις Η.Π.Α., και ε)Πήτερ Νικ Ζουγανέλη του Δημητίου και της Ντόροθυ, κάτοικο Τζόλιετ, οδός Κnox Place αρ.513,
Ιλλινόις Η.Π.Α., ακριβές αντίγραφο της
υπ’ αρ. 37/05-02-2021 Βεβαίωσης Αναβολής του Αρείου Πάγου, με δικάσιμο για
την 26-05-2021, με αριθ.πινακ. 14, στο
Γ’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου,
για την Αναίρεση της υπ’ αρ.263/205
Απόφασης του Εφετείου Αιγαίου, και
συνημμένο αντίγραφο της με αριθμό
Γ.Α.Κ.: 416/2006 Αίτησης Αναίρεσης, για
να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και
όπου πιο πάνω ορίζεται και προκειμένου
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και ζητείται να γίνει δεκτή η αίτηση
αναίρεσης και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη.
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΠΕΠΠΑ Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Η Τουρκία 6η μεταξύ
των χωρών-προορισμών
των ελληνικών προϊόντων
στο 9μηνο 2020
Στα 2,1 δισ. ευρώ έφθασαν οι διμερείς εμπορικές ροές ΕλλάδαςΤουρκίας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή
ήταν μειωμένες κατά 24% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το
ενημερωτικό δελτίο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα.
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό για την Ελλάδα
(182,7 εκατ. ευρώ), διευρυμένο κατά 112,7% σε σχέση με την

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

ΑΔΑ: Ω2ΧΔΟΡΡ2-ΖΘΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 3320 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία της μεταφοράς του προσωπικού
των ΕΛΤΑ με λεωφορεία, από και προς το Κέντρο Διαλογής Αττικής (ΚΔΑ), με CPV
υπηρεσίας: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών», προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ
και είκοσι τριών λεπτών (161.928,23 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι
δαπάνης διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (200.791,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές
δκαίωμα εκ μέρους των ΕΛΤΑ προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους
όρους και τιμές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, τριακοσίων είκοσι τριών
οχτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (323.856,46) πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι τετρακοσίων ενός πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (401.582,00 €)
συνπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15.00 μ.μ., μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.
gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην
πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

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

ΑΔΑ: ΨΜΝΒΟΡΡ2-ΨΒ6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 3420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου
που θα αναλάβει την υπηρεσία της μεταφοράς του προσωπικού των ΕΛΤΑ με λεωφορεία, από και προς το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου),
με λεωφορεία, με CPV υπηρεσίας: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών», προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν
σαράντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (78.145,17 €), μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, ήτοι ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (96.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δκαίωμα
εκ μέρους των ΕΛΤΑ προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και
τιμές και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με το δικαίωμα προαίρεσης εκατόν
πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (156.290,34)
χωρίς ΦΠΑ 24% και εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (193.800,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15.00 μ.μ., μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.
gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην
πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι ελληνικές
εξαγωγές στο 9μηνο του 2020 ανήλθαν σε 968,8 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 28,4%, τοποθετώντας την
Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ των χωρών - προορισμών των
ελληνικών προϊόντων, για την εν λόγω περίοδο, από 4η θέση το
2019. Οι ελληνικές εισαγωγές, την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 1,15
δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 19,9% και η Τουρκία κατατάσσεται
στη 13η θέση μεταξύ των χωρών - προμηθευτών της Ελλάδας,
από 10η το 2019.
Η αξία των τουρκικών εξαγωγών για το 2020 διαμορφώθηκε σε
169,48 δισ. δολάρια ΗΠΑ συνολικά, με σημαντικό μέρος αυτών
(περί τα 70 δισ.δολάρια) να απορροφάται από αγορές της ΕΕ.
Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας αναδείχτηκε,
για μια ακόμη χρονία, η Γερμανία.
Σε αντίθεση με τις τουρκικές εξαγωγές, οι εισαγωγές κινήθηκαν
ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 4,3% (219,4 δισ. δολάρια). Το
γεγονός αυτό είχε αρνητική επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο της
γειτονικής χώρας, με το εμπορικό έλλειμμα να σημειώνει ετήσια
αύξηση 69% διαμορφούμενο σε 49,9 δισ. δολάρια.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Pfizer/BioNTech
θα δώσουν
άλλα 200.000.000
εμβόλια στην ΕΕ

Σε συμφωνία με τη γερμανική
BioNTech και την αμερικανική
Pfizer κατέληξε η Ευρωπαϊκή
Ένωση, προκειμένου να παραλάβει επιπλέον 200 εκατ. δόσεις
του εμβολίου τους, αυξάνοντας
τον συνολικό εφοδιασμό της ΕΕ
σε 500 εκατομμύρια δόσεις.
Οι επιπλέον 200 εκατ. δόσεις
αναμένεται να παραδοθούν το
2021, με περίπου 75 εκατ. εξ αυτών να παραδίδονται το δεύτερο
τρίμηνο. Ο συνολικός αριθμός
των δόσεων που θα αποσταλούν
στα κράτη-μέλη της ΕΕ έως το
τέλος του 2021 θα φτάσει τις
500 εκατ., με την προοπτική για
ακόμα 100 εκατ. δόσεις, εφόσον
τις ζητήσει η ΕΕ.
«Αναγνωρίζουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό
για να νικήσουμε αυτόν τον ιό
και να ελέγξουμε την παγκόσμια
πανδημία. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη εκστρατειών
εμβολιασμού στην Ευρώπη και
παγκοσμίως, επεκτείνοντας την
παραγωγική ικανότητα» δήλωσε
ο Αλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρος
και διευθύνων Σύμβουλος της
Pfizer.
«Με αυτήν τη νέα συμφωνία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένουμε τώρα να παρέχουμε αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό
τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων
Ευρωπαίων πριν από το τέλος
του έτους» προσέθεσε.

Ταχυμεταφορές:

Το «Μπλακ άουτ» της «Μήδειας»
φέρνει νέες καθυστερήσεις

Ο

ι διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι εταιρείες ταχυμεταφορών ότι δεν έχουν πλέον την
πίεση της εορταστικής περιόδου και της Black Friday, όπου διακινήθηκαν τεράστιοι όγκοι, και επομένως θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν πελάτες και καταναλωτές
χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις παρά το νέο lockdown στην αγορά, γρήγορα διαψεύστηκαν.
Αν και τις προηγούμενες φορές οι δικαιολογίες που ακούστηκαν
τόσο γι’ αυτά που συνέβησαν κατά το πρώτο
lockdown, όσο και για
το χάος που προκλήθηκε
στο δεύτερο, δεν έπεισαν,
αυτή τη φορά υπάρχει
λόγος σοβαρός και ονομάζεται «Μήδεια».
Το μεγάλο κύμα της
κακοκαιρίας έχει προκα λέσει σ ημαντι κά
προβλήματα στα δίκτυα
σχεδόν του συνόλου των
εταιρειών της αγοράς, με
αποτέλεσμα αυτά να υπολειτουργούν ήδη απ’ την
περασμένη Δευτέρα, καθώς το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας
χτυπούσε τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, προκαλώντας
σοβαρά προβλήματα στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, καθώς και στις θαλάσσιες συνδέσεις. Προβλήματα, τα
οποία γιγαντώθηκαν χθες, όταν το κύμα της κακοκαιρίας
πέρασε πάνω απ’ την Αττική, παραλύοντας και την οικονομική δραστηριότητα στο λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα δίκτυα των εταιρειών
δεν πρόκειται να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία πριν την
Πέμπτη ή ακόμα και την Παρασκευή. Κάτι που σημαίνει
ότι ουσιαστικά για μία ολόκληρη εβδομάδα, αν υπολογίσει
κανείς και το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι τού προς διακίνηση όγκου εμπορευμάτων,
επιστολών κοκ, θα έχει παραμείνει κολλημένο στα κέντρα
διαλογής ή τα καταστήματα. Παράλληλα, ήδη έχει δημιουργηθεί «ουρά» εταιρειών με προϊόντα που θέλουν να
στείλουν στους πελάτες που έχουν προβεί σε ηλεκτρονική
αγορά απ’ το περασμένο Σάββατο και μετά.
Όλο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Αττική βρίσκεται
σε lockdown και μοναδικό κανάλι λειτουργίας της αγοράς
είναι οι ψηφιακές πωλήσεις με παράδοση των προϊόντων
στα σπίτια των καταναλωτών, δημιουργεί τον κίνδυνο η
κατάσταση και πάλι να εκτροχιαστεί.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Οι ίδιοι παράγοντες πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, λέγοντας
ότι η υπερπροσπάθεια
που θα γίνει τις επόμενες μέρες εκ μέρους των
εταιρειών μπορεί να φέρει σχετικά γρήγορα αποτελέσματα, ούτως ώστε
απ’ τα μέσα με τέλη της
επόμενης εβδομάδας η
κατάσταση να εξομαλυνθεί, επιστρέφοντας και
οι χρόνοι παράδοσης
στις 3-4 μέρες που ήταν
και πριν την έλευση της
«Μήδειας». Σημειώνεται ότι με ανακοινώσεις
τους η ACS Courier του
ομίλου Quest, η ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές και η Speedex του
Ομίλου Εταιρειών Σφακιανάκη προειδοποιούσαν για καθυστερήσεις στις παραλαβές και παραδόσεις των αποστολών.
Σε ο,τι αφορά την ACS μάλιστα, τα καταστήματα του δικτύου της εταιρείας παρέμειναν χθες κλειστά σε Αττική,
Βοιωτία, Εύβοια και στο νησί της Άνδρου. Πηγές της εταιρείας, μάλιστα, έλεγαν ότι έχει δοθεί οδηγία για αναστολή
της κυκλοφορίας ταχυμεταφορέων με μηχανάκια μέχρι το
πέρας του κύματος κακοκαιρίας και της αντιμετώπισης του
παγετού στους δρόμους και ότι έως τότε οι παραδόσεις θα
γίνονται αποκλειστικά με βαν.
Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΤΑ Courier, η εταιρεία με ανακοίνωσή της ήδη απ’ την περασμένη Δευτέρα είχε ενημερώσει
πως «αποστολές από τις 15/2 μέχρι και τις 18/2, ενδέχεται
να μην προωθηθούν ή να παρουσιάσουν καθυστερήσεις,
λόγω δυσμενών συνθηκών και προβλημάτων που έχουν
παρουσιαστεί».
Τέλος, η Speedex σημείωνε πως «καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια με στόχο τον περιορισμό των τυχόν
καθυστερήσεων και την επιτυχή παράδοση των αποστολών σε όλο το εξυπηρετούμενο δίκτυο στην Ελλάδα, με
προτεραιότητα, ωστόσο, την ασφάλεια των εργαζομένων
και των διανομέων μας».

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Σεξουαλική παρενόχληση
στο θέατρο: «Καζάνι
που βράζει» ο χώρος
Όταν πριν από χρόνια ο μεγάλος Δημήτρης Χορν
παραχώρησε σε μια νεαρή τότε δημοσιογράφο,
συνέντευξη, αυτή το χαρακτήρισε «ιερό τέρας» του
θεάτρου. Γνωστός για το φλεγματικό του χιούμορ,
ο ηθοποιός της απάντησε χαμογελώντας: «Τέρας
ναι, ιερό σε καμία περίπτωση». Δεκαετίες μετά από
εκείνη την συνάντηση, η λέξη «τέρας» κυκλοφορεί
συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες στον θεατρικό
χώρο ως προσδιορισμός για συγκεκριμένους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Τα ονόματά τους έχουν
κάνει τον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής
να μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει μετά από όσα
έχουν γίνει περισσότερο ή λιγότερο γνωστά. Χρειάστηκαν να μιλήσουν συγκεκριμένες γυναίκες για
να φουντώσει και στην χώρα μας το κίνημα #Metoo,
φέρνοντας στην επιφάνεια ιστορίες για τις οποίες
όλοι ήξεραν αλλά κανείς δεν μίλαγε. Μόνο που
από την στιγμή που έσπασε η ομερτά την οποία
αρνούνται κάποιοι, οι καταγγελίες πέφτουν βροχή
σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί. Για πάνω από
χίλιες μίλησε προ ημερών ο Πασχάλης Τσαρούχας,
πρόεδρος του πειθαρχικού στο ΣΕΗ, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Κάποιοι
υποστηρίζουν και μπορεί να έχουν δίκιο ότι είναι
καλύτερα έτσι, αφού πολλά θύματα-αγόρια και κορίτσια-φοβούνται και δεν θέλουν να βγουν μπροστά.
Όσο γι’ αυτούς που υποπίπτουν σε δηλώσεις που
μπορεί να βγάζουν μια αντίθετη γνώμη για τα όσα
βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα θύματα,
οι απαντήσεις και οι επικρίσεις πέφτουν βροχή στα
social media. Το ζήτημα είναι τι θα μείνει όταν
όλος αυτός ο κυκλώνας φύγει λένε άνθρωποι του
χώρου, πολλοί από τους οποίους γνώριζαν αλλά
σιωπούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ήδη ακούγεται
έντονα ότι έρχονται νέες καταγγελίες, ειδικά για
έναν ηθοποιό που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα
αλλά και για συνάδελφό του που κατηγορείται ήδη.
Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που υποστηρίζουν
ότι οι χιλιάδες κλήσεις των τελευταίων εβδομάδων γύρω από την υπόθεση, γεμίζουν έναν χοντρό
τηλεφωνικό κατάλογο. Την ίδια στιγμή προκαλεί
έκπληξη η «εξαφάνιση» κορυφαίου πρωταγωνιστή
-θεωρείται από τους πλέον προχωρημένους ερμηνευτικά και άνθρωπος με άποψη- ο οποίος δεν έχει
βγει καν να μιλήσει για τα όσα τραγικά έχουν δει
το φως της δημοσιότητας. Κάτι που αφήνει άπλετο
χώρο για ποικίλα σχόλια από τους συναδέλφους
του, οι οποίοι θεωρούν απαράδεκτο να μην έχει
βγει για να τοποθετηθεί δημόσια. Είναι μάλλον
πολύ δύσκολο να πράξει κάτι τέτοιο ο συγκεκριμένος, με δεδομένη την στενότατη φιλία δεκαετιών
με ηθοποιό-σκηνοθέτη για τον οποίο φέρεται να
υπάρχουν καταγγελίες και φήμες για ιστορίες που
ηχούν και μπορεί να είναι εν πολλοίς απίστευτες.

