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Η φύση είναι
η Τέχνη του Θεού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Χρ. Σταϊκούρας:
Με το νέο μισθολόγιο
της ΑΑΔΕ
ο κατάλληλος
άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Απόδειξη ότι η κυβέρνηση δρομολογεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για το
μισθολόγιο της ΑΑΔΕ ο υπουργός
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. Όπως
τόνισε, η εισαγωγή ενός σύγχρονου
συστήματος αμοιβών, σε σχέση με
το έργο, τις ευθύνες και την αποτελεσματικότητα κάθε υπαλλήλου της
ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες - διεθνώς - πρακτικές, αποτελεί
μία σημαντική τομή.
"Πρώτο μας μέλημα είναι η ενίσχυση της απόδοσης της φορολογικής
αρχής, μέσω τόνωσης της παραγωγικότητας αυτής, η βελτίωση των
εργασιακών συνθηκών και η ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου" είπε
χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι
"θέτουμε τις βάσεις για μία φορολογική αρχή που συμπληρώνει και
ενισχύει την επίτευξη των στόχων
της ακολουθούμενης οικονομικής
πολιτικής, διαμορφώνοντας - μακροπρόθεσμα - ένα πλαίσιο φορολογικής συμμόρφωσης". Όπως είπε
ο κ. Σταϊκούρας, το νέο μισθολόγιο
σηματοδοτεί μία αλλαγή κουλτούρας: Προάγει την παραγωγικότερη
κατανομή των ανθρωπίνων πόρων,
ευθυγραμμίζει την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων
της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς
στόχους των ανθρώπων της. Υπηρετεί
ένα σύστημα βαθμολόγησης που
εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο
στην κατάλληλη θέση. Πρόσθεσε, δε,
ότι η επίτευξη στόχων έγκειται πλέον
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
εργαζομένων, οι οποίοι καθίστανται
οι θεματοφύλακες των αρχών μίας
σύγχρονης φορολογικής Αρχής. "Το
όραμα του Υπουργείου Οικονομικών
είναι να οικοδομήσουμε μία σχέση
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με
τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.
Στο χέρι μας είναι να τα καταφέρουμε, με συνέπεια, πολιτική βούληση και σκληρή δουλειά" είπε ο κ.
Σταϊκούρας. κριτική της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ο κ. Σταϊκούρας είπε
ότι στις μνημονιακές υποχρεώσεις
του 2017, δηλαδή επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν σαφείς δεσμεύσεις
της χώρας για τη στελέχωση της
φορολογικής Αρχής και την εισαγωγή
του βαθμολογίου και μισθολογίου,
βασισμένου στην αξιολόγηση της
απόδοσης των υπαλλήλων της Αρχής.
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Κ. Χατζηδάκης:

Εντός διμήνου η προκαταβολή
της σύνταξης

Ε

ντός δύο μηνών θα μπορεί να χορηγηθεί η προκαταβολή της σύνταξης, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης, αναπτύσσοντας την σχετική
τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το μισθολόγιο της
ΑΑΔΕ.

«Δεν ισχυριζόμαείναι 155.000 χιλιάστε ότι λύνεται το
δες σήμερα, (από
θέμα των εκκρε190.000 το 2019)
μών συντάξεων με
απάντησε ο κ. Χατην προκαταβολή
τζηδάκης. Σημείωτης σύνταξης, αλλά
σε επίσης ότι από
αυτούς, οι 50.000
παράλληλα με τα
έχουν ήδη πάρει
μέτρα που έχουμε
πρ ο σω ριν ή σ ύ ήδη ανακοινώσει
επιδιώκουμε να
νταξη, άρα τίθεται
επιταχυνθούν οι διθέμα για 100.000
αδικασίες, τόσο για
με 105.000 ανθρώτην προσωρινή όσο
πους που μπορούν
και για την οριστινα καλυφθούν, και
κή σύνταξη» είπε
εφόσον το θέλουν,
ο κ. Χατζηδάκης,
να υποβάλλουν σχεο οποίος μετέφερε
τική δήλωση, είπε ο
τις εκτιμήσεις του
υπουργός Εργασίας.
ΕΦΚΑ ότι μπορεί
Σε παρέμβασή του,
σε δύο μήνες να χο- Ο υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης στη Βουλή.
ο κοινοβουλευτικός
ρηγηθεί η προκαταεκπρόσωπος του Κιβολή αυτή. Η προκαταβολή της σύνταξης, συνιστά νήματος Αλλαγής, Μ. Κατρίνης είπε ότι η κυβέρνηση
ένα «αντίδωρο φτώχειας» και παραδοχή αποτυχίας έχει εξαγγείλει αλλά δεν έχει προβλέψει νομοθετικά
και αδυναμίας της κυβέρνησης να λύσει το δραματικό την μετάθεση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελκοινωνικό πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων, που η ματιών από την εκκαθάριση των ετών 2017-2019, οι
ίδια δημιούργησε, υποστήριξε στην τοποθέτησή της οποίοι καλούνται - όπως είπε - εν μέσω πανδημίας να
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Ξενογιαννακοπούλου.
την πληρώσουν μέσα σε ένα μήνα. Απαντώντας, ο κ.
Εκτίμησε επίσης ότι η προκαταβολή αφορά έναν Χατζηδάκης, είπε ότι η μετάθεση δεν είναι αναγκαίο να
στους τέσσερις, εν αναμονή συνταξιούχους, δηλαδή περάσει με διάταξη νόμου, αλλά με υπουργική απόφαση
περίπου 50.000 ανθρώπους. Οι εκκρεμείς συντάξεις που θα δώσει τρίμηνη παράταση.

Στη Βρετανία η πρώτη έρευνα παγκοσμίως με άμεση μόλυνση εθελοντών
Η Βρετανία έγινε την Τετάρτη η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα επιτρέψει σε εθελοντές να εκτεθούν στον κορονοϊό
που προκαλεί την COVID-19 προκειμένου να προωθηθεί η ιατρική έρευνα για την πανδημία. Στη δοκιμή, που
θα ξεκινήσει σε διάστημα ενός μηνός, έως 90 υγιείς εθελοντές ηλικίας 18-30 ετών θα εκτεθούν στην COVID-19
σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον προκειμένου να αυξηθεί η γνώση για το πώς ο ιός επηρεάζει τους
ανθρώπους, ανέφερε η κυβέρνηση. Προκειμένου η δοκιμή να είναι όσο το δυνατό πιο ασφαλής, θα χρησιμοποιηθεί το στέλεχος του ιού που κυκλοφορεί στην Αγγλία από τον Μάρτιο του 2020 αντί ένα από τα νέα στελέχη.
Η μελέτη θα επιδιώξει αρχικά να βρει ποιο είναι το μικρότερο ποσό του ιού που απαιτείται για να προκληθεί
μόλυνση, ανέφερε. Στη συνέχεια οι εθελοντές θα μπορούν να λάβουν υποψήφια εμβόλια προτού εκτεθούν στον
ιό. Οι εθελοντές θα αποζημιωθούν για τη συμμετοχή τους.
Ο Βρετανός υφυπουργός Επιχειρήσεων Κουάσι Κουάρτενγκ είπε πως η μελέτη θα βοηθήσει να βρεθούν τα
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά εμβόλια για χρήση μακροπρόθεσμα. «Αυτές οι μελέτες πρόκλησης [της μόλυνσης] στον άνθρωπο θα λάβουν χώρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα βοηθήσουν να επιταχυνθεί η γνώση
των επιστημόνων για το πώς ο κορονοϊός επηρεάζει τους ανθρώπους και θα μπορούσε τελικά να προωθήσει τη
γρήγορη ανάπτυξη εμβολίων», είπε.
Η κυβερνητική ομάδα εργασίας για τα εμβόλια, το Imperial College London, το Royal Free London NHS
Foundation Trust και η κλινική εταιρία hVIVO, που είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή μοντέλων ιικής πρόκλησης στον άνθρωπο, εργάζονται για τη μελέτη.
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ΕΔΑ Αττικής: Συνεχίζεται
η επιχορήγηση φυσικού
αερίου μέσω ΕΣΠΑ
Με ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα
φυσικού αερίου σε κατοικίες», που προκήρυξε
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις
αρχές Οκτωβρίου και το οποίο έχει αναλάβει να
υλοποιήσει η ΕΔΑ Αττικής. Έως τα τέλη Μαΐου
υλοποιείται το πρόγραμμα στο οποίο αναμένεται
να ενταχθούν 2.000 νοικοκυριά από 22 Δήμους
της Περιφέρειας Αττικής.
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό
4,69 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα σε 22 δήμους της
Αττικής, στους οποίους σημειώνεται χαμηλή
διείσδυση του φυσικού αερίου, ενώ η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος ένταξης
είναι μέχρι και τις 28 Μαΐου 2021. Μέχρι και τις
9 Φεβρουαρίου, στην ΕΔΑ Αττικής, που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της δράσης, είχαν
υποβληθεί 350 αιτήσεις, και παρά τις δυσκολίες
λόγω της συγκυρίας της πανδημίας αναμένεται
οι αιτήσεις να φτάσουν τις 2.000, που είναι και
ο στόχος που έχει τεθεί.
Αναφορικά με το πρόγραμμα, υπενθυμίζεται ότι
εξυπηρετεί την επίτευξη βασικών στόχων της
εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, ειδικότερα
με τη μείωση των εκπομπών ρύπων των νοικοκυριών, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης, καθώς
και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας
και της ενεργειακής απομόνωσης.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί από 65% έως 100%
του ανώτατου επιλέξιμου προυπολογισμού της
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ενώ
οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν
τα παρακάτω κριτήρια:
Να έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας της επιλέξιμης κατοικίας.
Να μην έχουν συνάψει (τα ίδια ή συγκύριοι)
σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ
Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή
να μην υπάρχει σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις
07/10/2020).
Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια
Ειδικότερα, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης
ανά κατοικία καθορίζεται από την κατηγορία
εγκατεστημένης ισχύος λέβητα και κυμαίνεται
μεταξύ 4.000 και 21.500 ευρώ, ενώ το ποσοστό
επιχορήγησης ξεκινά από 65% για ωφελούμενους
με ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό έως
30.000 ευρώ, και φτάνει στο 100% για τους δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.
Ως φορέας διαχείρισης του προγράμματος η
ΕΔΑ Αττικής έχει αναλάβει την υποδοχή και τον
έλεγχο των αιτήσεων, την πιστοποίηση και την
καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους,
καθώς και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των
δυνητικών ωφελούμενων. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται μέσω του
διαδικτυακού κόμβου που έχει δημιουργήσει
στην ιστοσελίδα της.
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Φορολογικές
δηλώσεις:
Μειώσεις σε φόρο
εισοδήματος,
αύξηση επιστροφών
Μετά τις 10 Μαΐου αναμένεται
να ανοίξει το Taxisnet για την
υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Νωρίτερα θα
πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να έχει λάβει μια σειρά από
κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν τον φόρο του εισοδήματος
που θα εκκαθαριστεί, όπως είναι
οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, τα
τεκμήρια διαβίωσης αλλά και
η μείωση της προκαταβολής
φόρου. Εξ αυτών, η μειωμένη
έως μηδενική προκαταβολή φόρου του 2022 που θα πληρωθεί
φέτος έχει ήδη «κλειδώσει» και
αναμένεται η ανακοίνωση από το
υπουργείο Οικονομικών.
Το 2020 ήταν μία χρονιά με μεγάλες ανατροπές στα εισοδήματα λόγω των παρενεργειών που
προκλήθηκαν από την επέλαση
της πανδημίας, που θα προκαλέσει μεγάλη πτώση στα έσοδα του
Δημοσίου του 2021 από τη φορολογία εισοδήματος. Οι εισπράξεις φόρων έτσι αλλιώς θα είναι
μειωμένες, όμως μεγαλύτερες
από ποτέ αναμένεται να είναι και
οι επιστροφές φόρων σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους
του ιδιωτικού τομέα, σε ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και
σε περιορισμένες περιπτώσεις
ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων λόγω των εισοδηματικών
απωλειών που υπέστησαν κατά
τη διάρκεια του 2020.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα που βρέθηκαν ή εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης
εργασίας δεν φορολογούνται για
τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
που εισέπραξαν Επίσης οι επαγγελματίες έλαβαν ως ενίσχυση
επιστρεπτέες προκαταβολές
που είναι αφορολόγητες και δεν
συνυπολογίζονται στα ετήσια
φορολογητέα εισοδήματά τους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις λογιστικών γραφείων, εκατοντάδες
χιλιάδες φορολογούμενοι θα
έχουν μειώσεις στα φορολογητέα εισοδήματά τους, που
μπορεί να ξεκινούν από 20% και
να φτάνουν ακόμα και το 50%.
Ευνοϊκές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
Παράλληλα με τη συρρίκνωση
των εισοδημάτων κατά το τρέχον
έτος ισχύουν δύο ευνοϊκές
αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, όπως είναι η μείωση
των συντελεστών φορολογίας
εισοδημάτων φυσικών προσώπων για εισοδήματα του 2020
και η προσωρινή κατάργηση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
για εισοδήματα από 12.000 ευρώ
και πάνω.

Ανταποδοτική Ανακύκλωση:

Μία νέα εποχή για την ανακύκλωση
στην Ελλάδα ξεκινά

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

13°C - 20°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11°C - 17°C

ΠΑΤΡΑ

11°C - 21°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14°C - 20°C

ΛΑΡΙΣΑ

9°C - 18°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Ο

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ ενέκρινε τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021
το νέο εξαετές Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, με σκοπό την ανάπτυξη της ανακύκλωσης των συσκευασιών στη χώρα
μας, ώστε η Ελλάδα να μετατραπεί από ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία καλή και πετυχημένη
πρακτική.
Το νέο εξαετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ βασίζεται στο νέο μοντέλο προώθησης της
ανακύκλωσης στη χώρα μας με τα «σπιτάκια της ανταποδοτικής
ανακύκλωσης», που αναπτύσσεται στους ακόλουθους 5 άξονες:
Δωρεάν λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης για τους Δήμους, χωρίς να επιβαρύνονται οι Δήμοι, και τελικά οι δημότες, με
κόστος για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,
αφού όλες οι σχετικές εργασίας πραγματοποιούνται δωρεάν από
την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
Παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου στους πολίτες για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία, ώστε να αυξάνεται η αγοραστική δύναμη
των δημοτών μέσω της ανακύκλωσης, αφού οι συσκευασίες έχουν
αξία και οι δημότες δικαιούνται το δικό τους μέρισμα στο πλαίσιο
της κυκλικής οικονομίας,
Δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, για τις εργασίες
συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών από τα
σημεία παραγωγής των άδειων συσκευασιών (όπως Υπηρεσίες
του Δημοσίου, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία και άλλα σημεία υψηλής καταναλωτικής έντασης) προς τα
«σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης»,
Διαλογή και επεξεργασία στην Πηγή με χρήση υψηλής τεχνολογίας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
της διαδικασίας της ανακύκλωσης, αφού μειώνονται έως 90% οι
όγκοι υλικών που μεταφέρονται, λόγω της διαλογής στην Πηγή,
ενώ όλες οι εργασίες παραλαβής, διαχωρισμού, επεξεργασίας

και προσωρινής αποθήκευσης πραγματοποιούνται αυτόματα
στην Πηγή, χωρίς να απαιτούνται άλλες υποδομές ανακύκλωσης,
Παραγωγή 100% καθαρών υλικών χωρίς προσμίξεις, αφού χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής αμερικάνικης τεχνολογίας
και παράγονται υλικά που αποτελούν εμπορεύματα, τα οποία
προωθούνται απευθείας στη βιομηχανία για τελική ανακύκλωση.
Ως αποτέλεσμα, μέσα από μια διαδικασία που όλοι κερδίζουν, η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναπτύσσεται:
στο 100% των Περιφερειών της χώρας
στο 91,70% του συνολικού πληθυσμού της χώρας
στο 100% των Δήμων της χώρας με πληθυσμό άνω των 15.000
κατοίκων
στο 100% των 25 μεγαλύτερων (σε πληθυσμό) νησιών της χώρας
σε 200 Δήμους της χώρας
Άρα, σύντομα «ένα νέο σπιτάκι της ανακύκλωσης θα είναι δίπλα
σου», όπως τονίζει ο «Πρεσβευτής Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»
Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Τονίζεται ότι «τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης»
αποτελούν τη σωστή μέθοδο ανακύκλωσης, καθόσον από 5.1.2023
η ανακύκλωση των πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με αυτή τη μέθοδο, αφού
η Ελλάδα αποφάσισε την πλήρη εφαρμογή του «συστήματος
επιστροφής εγγύησης» για το πλαστικό και το μέταλλο, σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία (οδηγίες ΕΕ
2019/904 και 2018/851).

Η διατροφή παίζει σημαντικό, ίσως και
καθοριστικό, ρόλο στην υγεία. Μάλιστα
ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη
ή την επιδείνωση της φλεγμονης είναι
καίριος. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι
τρόφιμα, μπαχαρικά και αρωματικά φυτά
μπορούν, σε συστηματική κατανάλωση,
να έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Ακολουθούν πέντε βότανα και μπαχαρικά που
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των
αντιφλεγμονωδών εδεσμάτων.
• Τζίντζερ ή πιπερόριζα
Το τζίντζερ είναι ένα φυτό με καυτερή
αλλά ταυτόχρονα γλυκιά γεύση που
χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική για την
θεραπεία διαφόρων παθήσεων, όπως
κρυολόγημα, ημικρανία, ναυτία, αρθρίτιδα και υπέρταση.
• Κουρκουμάς
Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό της
ινδικής κυρίως κουζίνας, το οποίο περιέχει περισσότερες από 300 ενεργές
ενώσεις, με βασικότερη την κουρκουμίνη,
ένα αντιοξειδωτικό με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
• Κάρδαμο
Το κάρδαμο είναι ένα μπαχαρικό που
έρχεται από τη Νοτιοανατολική Ασία.
Έρευνες υποδεικνύουν ότι η πρόσληψή
του μπορεί να μειώσει τους φλεγμονώδεις
δείκτες CRP, IL-6, TNF-α, και MDA και να
αυξήσει την αντιοξειδωτική κατάσταση
κατά 90%.
• Μαύρο πιπέρι
Το μαύρο πιπέρι θεωρείται ο βασιλιάς των
μπαχαρικών και χρησιμοποιείται για την
θεραπεία καταστάσεων όπως το άσθμα, η
διάρροια και άλλα γαστρικά προβλήματα.
• Κανέλα
Η κανέλα έχει αναγνωριστεί εδώ και
χιλιάδες χρόνια για τις επωφελείς επιδράσεις της στην υγεία. Σε μια ανάλυση 12 μελετών με περισσότερους από
690 συμμετέχοντες βρέθηκε ότι η λήψη
1.500–4.000 mg κανέλας ημερησίως για
10-110 ημέρες μείωσε σημαντικά τους
δείκτες της φλεγμονής, ενώ αύξησε και
τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στο σώμα.
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ΟΗΕ: Έρευνα
για τον θάνατο
παιδιού
στη Λιβύη
σε επίθεση
με ολμοβόλα
Η Αποστολή Υποστήριξης των
Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη
(MANUL) καταδίκασε χθες
Τετάρτη επίθεση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί
και να τραυματιστούν άλλοι 29
άνθρωποι την προηγουμένη στο
νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη
διάρκεια εορτασμών για τη 10η
επέτειο της εξέγερσης, αξιώνοντας να διενεργηθεί έρευνα.
Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις
μάχονται για την εξουσία στη
Λιβύη από το 2015, με φόντο
την εμπλοκή ξένων δυνάμεων: η
Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας
(ΚΕΣ) στην Τρίπολη, η οποία
αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και
αυτή που πρακτικά ενσαρκώνει ο
στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ο
ισχυρός άνδρας στο ανατολικό
τμήμα της χώρας.
Μετά την αποτυχία της επιχείρησης των δυνάμεων του στρατάρχη Χάφταρ από τον Απρίλιο του
2019 με σκοπό την κατάληψη της
Τρίπολης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να κηρύξουν κατάπαυση
του πυρός τον Οκτώβριο και
ξαναπήραν τον δρόμο του διαλόγου, με ενθάρρυνση του ΟΗΕ.
Αντίθετα με προηγούμενες, αυτή
η εκεχειρία μέχρι στιγμής μοιάζει να τηρείται γενικά.
Μέσω Twitter, η Αποστολή τόνισε
πως καταδικάζει «σθεναρά αυτή
που φαίνεται πως ήταν στοχευμένη επίθεση με ολμοβόλα
στη Σάμπχα, στη συνοικία αλ
Μανσίγια, κατά τη διάρκεια των
εορτασμών για τη 10η επέτειο
της επανάστασης».
Η επίθεση, κατά την ίδια πηγή,
είχε αποτέλεσμα «να σκοτωθεί
ένα παιδί και να τραυματιστούν
29 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο
παιδιά».
Η MANUL «καλεί τις Αρχές να
διενεργήσουν ανεξάρτητη, αμερόληπτη και ταχεία έρευνα για
αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον αμάχων και να δικάσουν τους
δράστες της».
Τις τελευταίες εβδομάδες, συνομιλίες ανάμεσα στα αντίπαλα
μέρη οδήγησαν σε συμφωνία
για τη διεξαγωγή εκλογών τον
Δεκέμβριο. Εξελέγη μεταβατική
κυβέρνηση, αποτελούμενη από
τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό
Άμπντελ Χαμίντ Ντμπίμπα και το
μεταβατικό προεδρικό συμβούλιό του, την 5η Φεβρουαρίου.
Ο ειδικός επιτετραμμένος του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
για τη Λιβύη και επικεφαλής της
MANUL, ο Γιαν Κούμπις, άρχισε
προχθές Τρίτη την πρώτη του
επίσκεψη στη Λιβύη, όπου είχε
συναντήσεις με αξιωματούχους.

Οι ΗΠΑ στην «κατάψυξη»:

Εκατομμύρια Αμερικανοί
χωρίς ρεύμα

Ε

κατομμύρια Αμερικανοί παρέμειναν την Τετάρτη, χωρίς ηλεκτρικό μετά το σφοδρό
κύμα ψύχους που έπληξε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται
να διαρκέσει μέχρι το σαββατοκύριακο.

Στο Τέξας, την πολιτεία που είναι η πρώτη
παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου
της χώρας, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται
χθες το βράδυ αντιμέτωποι με διακοπές της
ηλεκτροδότησης.
Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία,
η National Weather
Service (NWS), ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως περισσότεροι
από 100 εκατομμύρια
Αμερικανοί των Μεσοδυτικών πολιτειών
(Midwest) θα πρέπει να αναμένουν ισχυρές χειμερινές
καταιγίδες.
Το ψυχρό κύμα που ήρθε από την Αρκτική αρχίζει σύμφωνα με τη NWS να υποχωρεί, όμως οι ψυχρές θερμοκρασίες
αναμένεται να διατηρηθούν και «να παραμείνουν από 11
έως 19,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τις φυσιολογικές για
την εποχή» στο κεντρικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών,
αναφέρουν οι μετεωρολόγοι.
Ο Τζεφ Ζάιεντς, ο συντονιστής της μάχης κατά της Covid-19
στον Λευκό Οίκο, δήλωσε πως το ψύχος επηρεάζει την
εκστρατεία εμβολιασμού καθώς υποχρεώνει χώρους εμβολιασμού να κλείσουν.
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, από την πλευρά του, ανέβαλε
για αύριο, Παρασκευή, μια επίσκεψη που επρόκειτο να
κάνει σήμερα σε εργοστάσιο της Pfizer στο Καλαμαζού
του Μίσιγκαν που παράγει εμβόλια.
Περισσότεροι από 30 θάνατοι που συνδέονται με τη χειμερινή κακοκαιρία καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφω-

να με τα αμερικανικά
μέσα ενημέρωσης, και
οι αρχές κάλεσαν τους
Αμερικανούς να είναι
προσεκτικοί.
Η κακοκαιρία και το
κρύο έπληξε και τα
ζώα. Η οργάνωση
προστασίας των ζώων
Primarily Primates,
που έχει την έδρα της
κοντά στο Σαν Αντόνιο
και από τη Δευτέρα δεν
έχει ηλεκτρικό, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη,
τον θάνατο 12 πιθήκων
παρά τις προσπάθειες του προσωπικού να
κρατήσει τα ζώα ζεστά.
Ο Τεξανός Μπέτο Ο’
Ρουρκ, πρώην υποψήφιος στις προκριματικές των Δημοκρατικών για την προεδρικές εκλογές του 2020, δήλωσε
μιλώντας στο SNBC πως «θα ήταν δυνατό να έχουμε προετοιμαστεί για τις περισσότερες» απ’ αυτές τις δυσκολίες
και υπογράμμισε: «Το Τέξας δεν απέχει πολύ από το να
είναι μια αποτυχημένη πολιτεία».
Η ηλεκτρική εταιρεία του Όστιν, της πρωτεύουσας της
πολιτείας, ανακοίνωσε πως σχεδόν 200.000 νοικοκυριά δεν
ηλεκτροδοτούνται και πως οι διακοπές αυτές θα διαρκούσαν
όλη τη χθεσινή ημέρα «και ενδεχομένως περισσότερο».
Οι εταιρείες ενέργειας προχωρούσαν από το σαββατοκύριακο σε μερικές διακοπές της ηλεκτροδότησης για
να αποφευχθεί η υπερθέρμανση όλου του συστήματος
εξαιτίας της κορύφωσης της ζήτησης.
Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης επιδεινώθηκαν επειδή
σταθμοί παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό
αέριο καθώς και ανεμογεννήτριες έπαψαν να λειτουργούν
εξαιτίας του παγετού.

Νέα τιμή -ρεκόρ για ένα διαμέρισμα στο Χονγκ Κογκ:
156.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
Μπορεί το Χονγκ Κονγκ να βιώνει τη χειρότερη ύφεσή του εδώ και πολλά χρόνια, η αγορά ακινήτων του, ωστόσο,
συνεχίζει να ευημερεί.
Ένα νεόδμητο διαμέρισμα, επιφάνειας 313 τετραγωνικών μέτρων μόλις πουλήθηκε εκεί έναντι 49 εκατ. ευρώ, δηλαδή
στην τιμή-ρεκόρ των 156.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο.
Αυτό το διαμέρισμα των πέντε δωματίων που βρίσκεται στη Μιντ-Λέβελς, μια δημοφιλή συνοικία στο νησί του Χονγκ
Κονγκ, αγοράστηκε σύμφωνα με το μητρώο συναλλαγών έναντι 459,4 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ, που από μόνο
του δεν αποτελεί τιμή ρεκόρ για ένα ακίνητο.
Ωστόσο, η τιμή του ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πρωτοφανής, και αποτυπώνει για άλλη μια φορά το οικονομικό
χάσμα στην πρώην βρετανική αποικία.
Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ, έχοντας ήδη δεχθεί πλήγμα από μήνες διαδηλώσεων το 2019, υπέστη τον αντίκτυπο
της πανδημίας του κλεισίματος των συνόρων.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ημιαυτόνομης κινεζικής περιοχής συρρικνώθηκε κατά 6,1% το 2020, που αποτελεί
ρεκόρ, ενώ το ποσοστό της ανεργίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 6,6%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 16 χρόνια.
Το Χονγκ Κονγκ είναι μια πόλη με μεγάλες αντιθέσεις. Στους δρόμους κυκλοφορούν πολυτελή αυτοκίνητα δίπλους
σε ηλικιωμένους που μαζεύουν χαρτόνια σε καρότσια για να τα δώσουν για ανακύκλωση.
Και η πώληση αυτού του ακινήτου φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι οι μεγιστάνες του Χονγκ Κονγκ δεν γνωρίζουν κρίση.
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο που πλήρωσε ο αγοραστής, ο οποίος δεν κατονομάζεται, για αυτό το διαμέρισμα σε
ένα ολοκαίνουργιο κτίριο, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2017.
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Συγκέντρωση υπογραφών
για να απαγορευτούν
τα συστήματα
αναγνώρισης προσώπου
Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων του
πολίτη και των ψηφιακών δικαιωμάτων επιδιώκουν να συγκεντρώσουν την υποστήριξη ενός
εκατομμυρίου Ευρωπαίων σε αίτησή τους που
αποσκοπεί στην άσκηση πιέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαγορεύσει την βιομετρική
μαζική παρακολούθηση ενόψει της θέσπισης
φέτος από τις Βρυξέλλες νομοθεσίας για την
τεχνητή νοημοσύνη.
Εργαλεία παρακολούθησης, όπως τα συστήματα
αναγνώρισης προσώπου, έχουν προκαλέσει
ανησυχίες όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονούν για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και για το
γεγονός ότι θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν
κατασταλτικά καθεστώτα για να διαπράξουν
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ανακοινώσει νομοθετική πρόταση για την τεχνητή
νοημοσύνη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους,
η οποία αναμένεται να καλύπτει τομείς υψηλού
κινδύνου, όπως αυτοί της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, των μεταφορών και τμήματα
του δημόσιου τομέα.
Ο συνασπισμός οργανώσεων, ο οποίος απαρτίζεται από τις: Ένωση Ελευθεριών των Πολιτών για την Ευρώπη (Civil Liberties Union for
Europe), Ανακτήστε το Πρόσωπό Σας (Reclaim
Your Face), Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Δικαιώματα
(European Digital Rights), Διεθνής για την
Ιδιωτική Ζωή (Privacy International) και περίπου 26 ακόμη οργανώσεις, προειδοποιούν για
τους κινδύνους από τον εντοπισμό βιομετρικών
δεδομένων από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος CCTV και την τεχνολογία αναγνώρισης
προσώπου.
Την πρωτοβουλία συντονίζει η οργάνωση
European Digital Rights (EDRi), ενώ η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Homo Digitalis και οι Reporters United
αποτελούν συνεργάτες της εκστρατείας.
Όσες οργανώσεις ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@
homodigitalis.gr.
Ο συνασπισμός αυτός, ο οποίος έχει στόχο να
συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές
ώστε να μπορεί να λάβει απευθείας μέρος στην
νομοθετική διαδικασία, σημειώνει ότι έχει ήδη
συλλέξει στοιχεία για ευρείες και συστημικές
παραβιάσεις των βιομετρικών δεδομένων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.
"Αυτό αφορά τον έλεγχο που θα έχει ο καθένας
στο δικό του μέλλον", σημειώνει σε σχετική
ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα η
υπεύθυνη της Ένωσης Ελευθεριών των Πολιτών
για την Ευρώπη Ορσόλια Ράις.
"Μπορούμε ήδη να το δούμε αυτό να συμβαίνει
στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνονται αποφάσεις
για μας. Η βιομετρική μαζική παρακολούθηση
θα τροφοδοτήσει απλώς με περισσότερα στοιχεία από περισσότερους ανθρώπους αυτά τα
συστήματα και θα καταστήσει αυτές τις πρακτικές περισσότερο διαδεδομένες και επιζήμιες",
υπογραμμίζει.
Το παρατηρητήριο της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η Υπηρεσία της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (EU Agency for Fundamental
Rights) που έχει την έδρα της στη Βιέννη, έκρουσε πέρυσι τον κώδωνα για τους κινδύνους της
χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην προληπτική
αστυνόμευση, τις ιατρικές διαγνώσεις και την
στοχευμένη διαφήμιση.
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Η Jaguar
Land Rover
θα καταργήσει
2.000 θέσεις
εργασίας
παγκοσμίως
Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover (JLR)
θα καταργήσει σχεδόν 2.000
θέσεις εργασίας παγκοσμίως,
το επόμενο έτος, αναφέρει σε
ανακοίνωσή της που εκδόθηκε
αργά απόψε.
Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση μιας στρατηγικής με
στόχο την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα έως
το 2039 και το πέρασμα της
μάρκας Jaguar κατά 100% στο
ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το
2025, ο όμιλος που ανήκει στον
ινδικό Tata επικαλέστηκε την
ανάγκη μείωσης του κόστους
του προκειμένου να μετασχηματιστεί σε έναν “πιο ευέλικτο
οργανισμό”.
“Προβλέπουμε μια καθαρή μείωση σχεδόν 2.000 ατόμων από
τη μισθοδοσία μας παγκοσμίως
κατά το επόμενο οικονομικό
έτος”, αναφέρει η ανακοίνωση
του ομίλου που διευκρινίζει ότι
το προσωπικό των εργοστασίων δεν θα επηρεαστεί από το
μέτρο αυτό.
Όταν ανακοίνωσε τη στρατηγική του τη Δευτέρα, ο όμιλος
του οποίου ηγείται ο Τιερί
Μπολορέ, είχε αναφέρει ότι ο
μετασχηματισμός του θα οδηγήσει σε αισθητή μείωση των
μη παραγωγικών δραστηριοτήτων του στη Βρετανία, χωρίς να
διευκρινίζει σε ποιο βαθμό.
Αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία
είχε διαβεβαιώσει ότι δεν
ήθελε να κλείσει εργοστάσια,
εξηγώντας ότι σε εκείνο στο
Σόλιχαλ (κεντρική Αγγλία),
όπου κατασκευάζεται επίσης
το Land Rover, θα στεγαστεί
η 100% ηλεκτρική πλατφόρμα
της Jaguar.
Στις ερωτήσεις σχετικά με το
εργοστάσιο στο Καστλ Μπρόμγουιτς — στην ίδια περιφέρεια
των Μίντλαντς — όπου παράγονται ορισμένα μοντέλα της
Jaguar, ο Τιερί Μπολορέ είχε
διαβεβαιώσει ότι ο όμιλος έχει
“πολλές ιδέες” για τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής.
Η Jaguar Land Rover υποσχέθηκε να επενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια στερλίνες (2,8 δισεκ.
ευρώ) ετησίως στα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα.
Ο όμιλος θέλει να εργαστεί
για την ανάπτυξη του υδρογόνου για να ανταποκριθεί στη
μελλοντική ζήτηση και σκοπεύει
εξάλλου να συνεργαστεί με
τον όμιλο Tata για την καθαρή ενέργεια και το λογισμικό
υπολογιστών.

ΣΕΠΕ:

Η πανδημία εκτόξευσε
τις πωλήσεις tablet στην Ευρώπη

Τ

εράστια ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά των tablets έδωσε η πανδημία. Η ζήτηση συσκευών
για την κάλυψη των αναγκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν αυτή, που εκτόξευσε
τις πωλήσεις tablet στην Ευρώπη στα ύψη στη διάρκεια του 2020.

Η αγορά tablet στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (EMEA) ανήλθε συνολικά σε 14,6 εκατομμύρια
μονάδες το 4ο τρίμηνο του περασμένου έτους, σημειώνοντας
αύξηση κατά 11,7% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις συσκευών,
που προορίζονται για προσωπική χρήση, ήταν αυτές που
οδήγησαν την αγορά σε νέα υψηλά.
Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε άνοδο πωλήσεων
κατά 14,2% το 4ο τρίμηνο, φθάνοντας τα 11,3 εκατ. μονάδες.
Σύμφωνα με το “Worldwide Quarterly Personal Computing
Device Tracker” της IDC, οι πωλήσεις tablets για την κάλυψη
εκπαιδευτικών αναγκών στην περιοχή της ΕΜΕΑ έφτασε το
1,1 εκατ., ο υψηλότερος αριθμός στην ιστορία της περιοχής.
Ο θετικός αντίκτυπος της πανδημίας στην αγορά των tablets
ήταν ορατός σε ολόκληρη την EMEA, με όλες με όλες τις
επιμέρους περιοχές να σημειώνουν ανάπτυξη πωλήσεων. Στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), το πρόσημο το 4ο
τρίμηνο ήταν έντονα θετικό, με τις πωλήσεις να αυξάνονται
κατά 32,3% σε ετήσια βάση.
Στο μεταξύ, οι πωλήσεις σε Μέση Ανατολή και Αφρική (MEA)
διευρύνθηκαν το εξεταζόμενο διάστημα του 2020 κατά 10,3%.
Η δε αγορά της Δυτικής Ευρώπης, παρά την επιβράδυνση,
κατάφερε και αυτή να διατηρήσει θετικό πρόσημο, πετυχαίνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 7,7%.

«Στη Δυτική Ευρώπη, οι κρατικοί διαγωνισμοί για την κάλυψη των ψηφιακών σχολικών προγραμμάτων, όπως αυτοί σε
Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία, επέφεραν μεγάλη ζήτηση
για συσκευές tablets. Ο τομέας της εκπαίδευσης ήταν, επίσης, εκείνος που ενίσχυσε τις πωλήσεις σε άλλες χώρες της
Μεσογείου, όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία, λόγω των επιδοτήσεων για την αγορά συσκευών από φοιτητές με τη μορφή των
κουπονιών», σχολιάζει η IDC.
Αλλά και στις περιοχές CEE και MEA, ο τομέας των καταναλωτών και η εκπαίδευση παρέμειναν, επίσης, τα βασικά
σημεία στήριξης της αγοράς των tablets κατά το 4ο τρίμηνο
του 2020. Επιπλέον, οι ελλείψεις και οι αυξήσεις των τιμών
στους φορητούς υπολογιστές ώθησαν τους καταναλωτές να
στρέψουν εκ νέου την προσοχή τους στην προϊοντική κατηγορία
των tablets. Η Samsung κατείχε την πρώτη θέση σε πωλήσεις
tablets στην EMEA το 4ο τρίμηνο του 2020, με την εταιρεία
να συγκεντρώνει μερίδιο 28,1% των πωλήσεων. Στη δεύτερη
θέση βρέθηκε η Apple με μερίδιο αγοράς 24,6% στην ΕΜΕΑ.
Η Lenovo διατήρησε την τρίτη θέση μεταξύ των ισχυρότερων
κατασκευαστών tablet στην ΕΜΕΑ με μερίδιο 18,3%, ενώ η
Huawei παρέμεινε στην τέταρτη με μερίδιο αγοράς 7,7%. Την
πρώτη πεντάδα των πιο δυναμικών παικτών της αγοράς της
ΕΜΕΑ συμπλήρωσε η Microsoft με μερίδιο 3,2%.

Ποιοι ενδιαφέρονται για το «μικρό Ελληνικό» στις Γούρνες
Μεγάλοι κατασκευαστές, developers, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, funds, διαχειριστές καζίνο και τοπικοί επιχειρηματίες
εμφανίζονται να έχουν εκδηλώσει προκαταρκτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του
ΤΑΙΠΕΔ, τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.
Πρόκειται για ακίνητο 345 στρεμμάτων (σε συνολική έκταση 708 στρεμμάτων) που διαθέτει άμεση πρόσβαση στον ΒΟΑΚ,
απέχει 16 χιλιόμετρα από το λιμάνι και την πόλη του Ηρακλείου, 13 χλμ από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” και 20 χλμ
από τον νέο διεθνή αερολιμένα που προβλέπεται να αναπτυχθεί στο Καστέλι την προσεχή πενταετία.
Το συγκεκριμένο ακίνητο μεταβιβάστηκε το 2013 στο ΤΑΙΠΕΔ που αποφάσισε να εντάξει σε διαγωνιστική διαδικασία
αξιοποίησης το ήμισυ περίπου της έκτασης (345.567 τ.μ.). Το Ταμείο αναγνώρισε ότι η υπόλοιπη έκταση καλύπτει κοινωνικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό την μεταβίβασε στην ΕΤΑΔ για να παραχωρηθεί στο Δήμο
Χερσονήσου και να αξιοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς.
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο εκτάσεις που προβλέπεται να αξιοποιηθούν με την έγκριση ΕΣΧΑΔΑ: στη Ζώνη Ι έκτασης
29.113 τ.μ. χωροθετείται στο νότιο τμήμα του ακινήτου με «πρόσωπο» στην παλαιά Εθνική οδό, με τις χρήσεις «Θεματικά
Πάρκα – Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή» (συντελεστής δόμησης 0,4), ενώ η Ζώνη ΙΙ, έκτασης 316.454 τ.μ. «Τουρισμός –
Αναψυχή» χωροθετείται προς βορρά με «πρόσωπο» στη θάλασσα (συντελεστής δόμησης 0,15).
Στην έκταση επιτρέπεται σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία (4 και 5 αστέρων) και ξενώνες, συνεδριακό
– εκθεσιακό κέντρο, παραθεριστικές κατοικίες, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, ελικοδρόμιο και άλλες χρήσεις, στα πρότυπα
της αξιοποίησης του “Ελληνικού”, ενώ στον επενδυτή που θα αξιοποιήσει το ακίνητο υπάρχει η πρόβλεψη για δυνατότητα
εγκατάστασης και λειτουργίας καζίνο. Επισημαίνεται πως στην Κρήτη, στο πλαίσιο του σχετικού νόμου (Ν.4512/2018),
προβλέπεται άδεια λειτουργίας καζίνο, για την έκδοση της οποίας εκκρεμεί η σχετική ΚΥΑ χοροθέτησης.
Να σημειωθεί επίσης πως ήδη το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμο το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΔΑ), ενώ για το καζίνο στη σχετική γνωμοδότηση αναφέρεται πως πρέπει να ελεγχθεί η επιβάρυνση που θα
επιφέρει η λειτουργία του στην περιοχή και να μη καταλάβει δεσπόζουσα θέση στην περιοχή του Ηρακλείου. Όπως και
στην περίπτωση του IRC στο Ελληνικό, η Επιτροπή Παιγνίων θα διενεργήσει ξεχωριστό διαγωνισμό για την παραχώρησης
της άδειας. Προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, είναι να υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον για να λειτουργήσει καζίνο στη
συγκεκριμένη έκταση.
Στη λίστα όσων με βάση το pre-marketing για το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στην Κρήτη εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα όπως η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η Dimand, η Grivalia, η Hines, ξένα funds,
διαχειριστές καζίνο, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα αλλά και τοπικά επιχειρηματικά κεφάλαια. Σημειωτέον ότι το
ενδιαφέρον αυτό δεν προδικάζει και συμμετοχή στο τελικό στάδιο κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών (στις 15 Ιουλίου),
καθώς μεσολαβεί διάστημα πέντε μηνών μέχρι τη σχετική προθεσμία, ενώ οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένουν τον πλήρη
φάκελο καθώς και το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. Το VDR του διαγωνισμού, πάντως τέθηκε
σε λειτουργία ήδη από εχθές.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για το διαγωνισμό είναι η Eurobank και η Cerved, ενώ τεχνικός σύμβουλος
η Δέκαθλον και η Cerved.

5
Black out διαρκείας
στη βιομηχανία
της κρουαζιέρας
Στη ναυτική ορολογία, όταν ένα πλοίο υποστεί ζημιά η οποία δεν είναι επισκευάσιμη,
χαρακτηρίζεται total loss, δηλαδή «ολική
απώλεια». Tότε, η μόνη λύση που υπάρχει για
το πλοίο αυτό, είναι να κατευθυνθεί για σκραπ.
Ίσως όχι τυχαία, φορείς του κλάδου της κρουαζιέρας ενός ναυτιλιακού κλάδου που έστειλε
προς σκραπ αρκετά πλοία- μιλώντας για το
καταστροφικό 2020, χρησιμοποιούν την έκφραση total loss. Δεν είναι υπερβολικό αυτό
για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, που κοιτά
την καταστροφή κατάματα.
H μείωση της δραστηριότητας σε σύγκριση
με το 2019 έφθασε το 94%, με το σύνολο των
πλοίων να είναι παροπλισμένα ή να ταξιδεύουν περιπλανώμενα -drifting σε διάφορα
ασφαλή μέρη με μειωμένη ταχύτητα αναμένοντας οδηγίες. Yπάρχει, λοιπόν, ελπίδα; Oι
εμπειρότεροι παράγοντες αναφέρουν ότι το
2021 είναι ουσιαστικά «χαμένη χρονιά», με
τα πρώτα καλά νέα να αρχίσουν να έρχονται
για τον κλάδο από το 2022.
Στη χρονιά της πανδημίας και των lockdown,
οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην
κρουαζιέρα, διέκοψαν τις δραστηριότητές
τους, με κάποιες εξ αυτών να επιχειρούν το
restart προς το τέλος της τουριστικής περιόδου. Tο δεύτερο κύμα του Covid-19 «βούλιαξε» τα σχέδιά τους και η σχεδόν νεκρή θερινή
περίοδος είχε καταστροφικά αποτελέσματα
στις τοπικές κοινωνίες, στην οικονομία και
στη βιομηχανία της κρουαζιέρας.
Mε την έναρξη λοιπόν των εμβολιασμών,
αλλά και τα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται, υπάρχουν πλέον οι ελπίδες για
την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, πάντα
φυσικά ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα πλοίων, λιμένων και γενικά μεταφορικών μέσων κλπ. Όμως το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί στην παραγωγή των εμβολίων
και στη διάχυσή τους στην παγκόσμια αγορά
κάνει πολλά στελέχη της κρουαζιέρας να είναι
προβληματισμένοι και για το 2021.
Oι εταιρίες έχουν στα επιχειρηματικά τους
σχέδια τη σταδιακή επανεκκίνηση των στόλων τους, στη διάρκεια του 2021, ανάλογα με
την πορεία του κορωνοιού και την ανάσχεσή
του από τον εμβολιασμό του παγκόσμιου
πληθυσμού. Mε το εμβόλιο να κυκλοφορεί
ευρέως στο β' τρίμηνο του 2021, η κρουαζιέρα μπορεί στο τέλος της χρονιάς να έχει
επανέλθει στα επίπεδα του 35%-40% του
αριθμού επιβατών του 2019. Aν το εμβόλιο
κυκλοφορήσει ευρέως το γ' τρίμηνο του 2021,
μπορεί στο τέλος της χρονιάς να έχει επανέλθει η κρουαζιέρα στο 30% του αριθμού
επιβατών του 2019. Για το 2022, αν όλα πάνε
καλά, αναμένεται επανάκαμψη στο 80% των
επιβατών κρουαζιέρας του 2019 και το 2023
στα επίπεδα 2019.
Προβλέψεις βάσει στοιχείων για το 2021 κάνει
ο πρόεδρος της Ένωσης Eφοπλιστών Kρουαζιερόπλοιων Φορέων Nαυτιλίας, Θεόδωρος
Kόντες: «Eλπίζοντας ότι το θέμα της πανδημίας θα τεθεί υπό έλεγχο, οι εταιρίες ξανά
προγραμματίζουν την επανεκκίνηση, αλλά
σημειώνουμε ότι οι ανακοινώσεις εταιριών με
συγκεκριμένες αναχωρήσεις μετατίθενται σε
μελλοντικές ημερομηνίες με την παρούσα
στιγμή η επανεκκίνηση ορισμένων εταιριών
να είναι τον μήνα Mάιο / Iούνιο, αλλά και
άλλες προγραμματίζουν για Aύγουστο ή
αργότερα. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει προβλέψεις για το 2021 φυσικά με λιγότερο αριθμό
πλοίων και επιβατών».
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Θέση ΠΕ ή ΤΕ τμήματος
Οικονομικών Επιστημών
στο Ερευνητικό
Κέντρο «Αθηνά»
Tο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, (ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικό συνεργάτη με τον
οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και
δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση
συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη
να παραταθεί με βάση την πορεία του
ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την
ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και
προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη
σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους
που αναφέρονται στη συνέχεια της
παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του
εν λόγω εσωτερικού έργου. Ειδικότητα
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Καλή γνώση της αγγλικής Επιθυμητά
Προσόντα Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών
σε θέματα λογιστηρίου και εσωτερικού
ελέγχου Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Λογιστική/
Χρηματοοικονομική Γνώση χειρισμού
Η/Υ, εφαρμογών γραφείου (MS-Office)
και λογισμικού ERP Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις
και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Νέα προθεσμία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος: Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

3 προσλήψεις
στη ΔΕΥΑ Τεμπών
Η ΔΕΥΑ Τεμπών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τεμπών, που
εδρεύει στο Συκούριο του Ν. Λάρισας,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 100 Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΕΜΠΩΝ Δήμος Τεμπών Ν. Λάρισας
ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός 8 μήνες 1 101
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Δήμος Τεμπών Ν.
Λάρισας ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού 8 μήνες
1 102 Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Δήμος Τεμπών
Ν. Λάρισας ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός
8 μήνες 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών),
του Δήμου Τεμπών, Αγ. Κωνσταντίνου
39, Τ.Κ. 40006, Συκούριο, υπόψιν κας
Τσιούτρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας:
2495350509). Δείτε την προκήρυξη

25 προσλήψεις τεχνιτών
οχημάτων και κτιρίων
στην Αστυνομία

Η

Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των
Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής.
100 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων 8 μήνες (με 8ωρη
απασχόληση) 11
101 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση) 3
102 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΙ (ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 8 μήνες (με 8ωρη
απασχόληση 2
103 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών 8 μήνες (με 8ωρη
απασχόληση) 4
104 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Οικοδόμων
8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση) 1

105 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνιτών
Πλακοστρώσεων 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση) 1
106 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Σιδεράδων
Αλουμινάδων 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση) 1
107 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ψυκτικών
8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση) 1
108 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ξυλουργών
8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ.
101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο
επικοινωνίας: 213-1520298)..

Θέση διδάκτορα Μηχανικό Περιβάλλοντος
στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η
Μονάδα ΠΕΔΙΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης NEANIAS: Novel EOSC Services for Emerging
Atmosphere, Underwater & Space Challenges, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό
συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη,
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων,
δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του
με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη
σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του εν λόγω έργου. Πτυχιούχος και Διδάκτορας Mηχανικός Περιβάλλοντος Απαιτούμενα
Τυπικά Προσόντα: Πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ή συναφών σχολών του εσωτερικού και
εξωτερικού. • Διδακτορικό Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ή συναφών σχολών του εσωτερικού
και εξωτερικού, με εξειδίκευση στον τομέα ανάπτυξης αλγορίθμων για περιβαλλοντικά συστήματα ή σε
συναφή τομέα. • Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχου) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει
να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης, • Λεπτομερές
βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, • και κάθε
άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την
εμπειρία, και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
εντός (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο
μέχρι τις 03/03/2021 και ώρα 15:00.
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1.030 προσλήψεις
ειδικών φρουρών
για τη φύλαξη των ΑΕΙ

Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική
Αστυνομία και έχει ως αποστολή την εφαρμογή και
αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα
ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι.
Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα
ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι.,
με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης
άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών
και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την
υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:
Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον
πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με
τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος. Οι
διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των
Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους
των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών.
Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και
ιδίως για:
α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση
κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,
β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου
και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των
καθηκόντων της περ. α΄.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό
των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται
με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες
τις κατά νόμο αρμοδιότητες.
Για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. συνιστώνται στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες τριάντα
(1.030) οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών,
οι οποίες κατανέμονται σε Υπηρεσίες. Το προσωπικό
των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία,
η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση ρυθμίζεται
από τις πάγιες διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό
προσωπικό και τους ειδικούς φρουρούς και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα
ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι.,
με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης
άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών
και λοιπών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ.
Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του
ΑΕΙ και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ισούται με τη διάρκεια του έργου/προγράμματος,
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.
Η απόφαση εκτός των ΟΠΠΙ, προβλέπει και την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη νεοσύστατη
Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας που συνιστάται
σε κάθε ΑΕΙ.
Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα
ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι.,
με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης
άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών
και λοιπών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ.
Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του
ΑΕΙ και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ισούται με τη διάρκεια του έργου/προγράμματος,
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας : 84 001 Ίος
Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης
Τηλέφωνο : 2286360416
FAX : 2286091228

ΙΟΣ 18-02-2021
Αριθμ. πρωτ.492

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ
Επωνυμία Δήμος Ιητών- Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου
ΤΚ 84001 Τηλ. 2286360416, Telefax: 2286091228 E-mail: info@dimosios.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286360416
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα.
Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ιητών στην διεύθυνση http://tya.ios.gr/.
CPV: [45259900-6]-Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
Σύντομη Περιγραφή: Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου: εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες μονάδες απευθείας εκτόνωσης θερμότητας αέρα – νερού υψηλών θερμοκρασιών, Εγκατάσταση θερμικού ηλιακού συστήματος,
Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους & αντικατάσταση κουφωμάτων
Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 174.527,57 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά από Α1η και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α
της Διακήρυξης.
Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά
αναφερόμενα στη διακήρυξη.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.814,96 ΕΥΡΩ .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κα
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του
συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα
έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 11/03/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
18/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984
Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από από το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» & από πόρους
του Δήμου Ιητών.
Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4,3 της αναλυτικής διακήρυξης.
Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε
με την υπ' αριθμό 22/2021(ΑΔΑ: ΩΤ6ΟΩΕΠ-0Μ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ιητών και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιητών.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί
στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την αρίθμ. 39/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ» με έδρα την Αθήνα, ως προς
τα άρθρα 4, 5, 10, 11, 12, 14, 18 και 19
αυτού που αφορούν στην ιδιότητα των
μελών, τους πόρους, τη λειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Ταμία και την εκπροσώπηση
απόντων μελών κατά τη διενέργεια της
Γενικής Συνελεύσεως, όπως λεπτομερώς
αναφέρονται στο από 02.06.18 τροποποιημένο καταστατικό
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΧ.
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Θ. ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 23 – ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11472 - ΑΜΔΣΑ: 29504
ΤΗΛ.: 2105547416 ΚΙΝ.: 6976761401
ΑΦΜ: 055012167 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
E-MAIL: mairynikolakopoulou@
gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3322/12-022021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα
κατ' εντολή του Δικηγόρου Παντελεήμονα Καμά, πληρεξουσίου της VIKTORIYA
VECHERA του VIKTOR, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Πεισιστράτου αρ.57,
επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην
Αθήνα, για λογαριασμό του ΕARTEM
VECHERA του SERGEI, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Πεισιστράτου, αρ. 5-7 και ήδη αγνώστου διαμονής,
κυρωμένο νόμιμα ακριβές φωτοτυπικό
αντίγραφο της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 108931/29-12-2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ του Ν. 4745/2020 του κου
Φώτη Κουρμούση, Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τα συν' αυτής στοιχεία εκ σελίδων δέκα τεσσάρων
(14) με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η
αίτησή της και να διακανονισθεί η οφειλή
της VIKTORIYA VECHERA του VIKTOR
στην τραπεζική εταιρεία «EUROBANK
ERGASIAS A.E» σύμφωνα με τον Νόμο
3869/2010 σε συνδυασμό με τις Διατάξεις του Ν. 4745/2020. Κάτω από αυτήν
υπάρχει η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
590/2021 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 120/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης Επαναπροσδιορισμού
κατά τις Διατάξεις του Ν. 4745/2020 της
κας Πετρίνας ΞΑΝΘΑΚΗ, Γραμματέως
του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, η οποία
δείχνει την κατάθεσή της από τον Δικηγόρο Παντελεήμονα Καμά, στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.Ν.Η επίδοση έγινε για
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενον να παραστεί ,όταν
και όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 18/02/2021
Νικολέττα Κατραμάδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 9123 Β'/18-02-2021
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσνίκης με έδρα
το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας
Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών
Επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ - Π. ΚΟΤΣΗ - Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ»,
που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ
αρ. 3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
Διαμεσολαβητή Δικηγόρου Κατερίνης
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κατερίνης για λογαριασμό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΛΙΤΖΙΔΗ του Βλαδίμηρου, πρώ-

ην κατοίκου Κατερίνης, οδός Περγάμου
αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ. 135537328, η από 17-02-2021
Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (άρθρ. 7 παρ. 2 του
ν. 4640/2019), Εντυπο 3, απευθύνεται
προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο
Βασικών Στοιχείων Εντυπο 1, Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς,
όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο
ΕΝΤΥΠΟ 1 Φύλο Βασικών στοιχείων),
Συμμετέχοντα Μέρη. Α. Επισπεύδων
μέρος / α.ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα, Νομικός Παραστάτης Ελένη Παπαϊωάννου
Δικηγόρος Κατερίνης Β. Ετερα μέρη. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΛΙΤΖΙΔΗΣ του Βλαδίμηρου με
Α.Φ.Μ. 135537328, και ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΙΛΙΤΖΙΔΗΣ του Χαραλάμπους, με Α.Φ.Μ.
135537316, πρώην κατοίκων Κατερίνης,
οδός Περγάμου αρ. 9 και ήδη αγνώστου
διαμονής και ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Στέφανος Βαρδάκας Δικηγόρος Κατερίνης,
καλούμενος ο Δημήτριος Ιλιτζίδης του
Βλαδίμηρου, να παραστεί στην Αρχική
Συνεδρία Διαμεσολάβησης την 26η του
μηνός Φεβρουαρίου του 2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., τόπος
διεξαγωγής ΥΑΣ, Με Τηλεδιάσκεψη μέσω Η/Υ (δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 εδ.
β' ν. 4640/2019) με χρήση πλατφόρμας
skype, στον σύνδεσμο ttps.//join.skype.
com/duezBBgHe7SN για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Κατερίνη 18/02/2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 9122 Β'/18-02-2021
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσνίκης με έδρα
το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας
Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών
Επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ - Π. ΚΟΤΣΗ - Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ»,
που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ
αρ. 3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του
Διαμεσολαβητή Δικηγόρου Κατερίνης
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ, επιδόθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
ΙΛΙΤΖΙΔΗ του Χαραλάμπους, πρώην
κατοίκου Κατερίνης, οδός Περγάμου
αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ. 135537316, η από 17-02-2021
Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (άρθρ. 7 παρ. 2 του
ν. 4640/2019), Εντυπο 3, απευθύνεται
προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο
Βασικών Στοιχείων Εντυπο 1, Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς,
όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο
ΕΝΤΥΠΟ 1 Φύλο Βασικών στοιχείων),
Συμμετέχοντα Μέρη. Α. Επισπεύδων
μέρος / α.ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα, Νομικός Παραστάτης Ελένη Παπαϊωάννου
Δικηγόρος Κατερίνης Β. Ετερα μέρη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΛΙΤΖΙΔΗΣ του Βλαδίμηρου με
Α.Φ.Μ. 135537328, και ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΙΛΙΤΖΙΔΗΣ του Χαραλάμπους, με Α.Φ.Μ.
135537316, πρώην κατοίκων Κατερίνης,
οδός Περγάμου αρ. 9 και ήδη αγνώστου
διαμονής και ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Στέφανος Βαρδάκας Δικηγόρος Κατερίνης,
καλούμενος ο Βλαδίμηρος Ιλιτζίδης του
Χαραλάμπους, να παραστεί στην Αρχική
Συνεδρία Διαμεσολάβησης την 26η του
μηνός Φεβρουαρίου του 2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., τόπος
διεξαγωγής ΥΑΣ, Με Τηλεδιάσκεψη μέσω Η/Υ (δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 εδ.
β' ν. 4640/2019) με χρήση πλατφόρμας
skype, στον σύνδεσμο ttps.//join.skype.
com/duezBBgHe7SN για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
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γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Κατερίνη 18/02/2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 9124 Β'/18-02-2021
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσνίκης με
έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας
Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ - Π. ΚΟΤΣΗ - Ε.
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην
Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ. 3, νομίμως
εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από
έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας Δικηγόρου Κατερίνης κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ, επιδόθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης
για λογαριασμό ΣΟΤΑ ΚΙΝΟΣΩΒ του
Ιβάν και της Σόνιας, πρώην κατοίκου
Σβορώνου Πιερίας και ήδη αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 1188985860, η από
18-02-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση
για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία
Διαμεσολάβησης (άρθρ. 7 παρ. 2 του
ν. 4640/2019), Εντυπο 3, απευθύνεται
προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο
Βασικών Στοιχείων Εντυπο 1, Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς,
όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο
ΕΝΤΥΠΟ 1 Φύλο Βασικών στοιχείων),
Συμμετέχοντα Μέρη. Α. Επισπεύδων
μέρος / α.ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται νόμιμα,
Νομικός Παραστάτης Ελένη Παπαϊωάννου Δικηγόρος Κατερίνης Β. Ετερο μέρος: ΣΟΤΑ ΚΙΝΟΣΩΒ του Ιβάν,
πρώην κάτοικος Σβορώνου Πιερίας και
ήδη αγνώστου διαμονής και ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ Ιφιγένεια Μονοκρούσου,
Δικηγόρος Κατερίνης, καλούμενος ο Σότα Κινοσώβ του Ιβάν, να παραστεί στην
Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης την
25η του μηνός Φεβρουαρίου του 2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ, με τηλεδιάσκεψη μέσω Η/Υ (δυνάμει του άρθρου 7
παρ. 5) ηλεκτρονική διεύθυνση ifigenia.
monokroussou@yahoo.com για να λάβει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 9125 Β'/18-02-2021
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσνίκης με έδρα
το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας
Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών
με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ - Π. ΚΟΤΣΗ - Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει
στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ. 3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από
έγγραφη παραγγελία του Διαμεσολαβητή
Δικηγόρου Κατερίνης Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΩΛΗ, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΔΗ του
Κίμωνος και της Σβετλάνας, πρώην
κατοίκου Θεσ/νίκης, οδός Καμινιάτου αρ.
1 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ.
129536585, η από 18-02-2021 Γνωστοποίηση / Πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης
(άρθ. 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), Εντυπο
3, απευθυνεται προς όλα τα μέρη της
διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο Βασικών Στοιχείων
Εντυπο 1, Συμμετέχοντα Μέρη. Α. Επισπεύδων μέρος / α.ε. Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε., που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπ/ται
νόμιμα, Νομικός Παραστάτης Ελένη
Παπαϊωάννου Δικηγόρος Κατερίνης Β.
Ετερο μέρος, ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΔΗΣ του Κίμωνος, και ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, Δικηγόρος
Κατερίνης, καλούμενος ο Ρωμανός Αλεξανδριάδης του Κίμωνος, να παραστεί
στην Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης
την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του
2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.45
π.μ., τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ, με Τηλεδιάσκεψη μέσωη Η/Υ (δυνάμει του
άρθρου 7 παρ. 5) ηλεκτρονική διεύθυνση
tsiolisge@yahoo.gr, για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Κατερίνη 18/02/2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 210 6460862,
210 6460814,
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Καπραβέλος:
Από το Πάσχα
αλλάζει η ζωή μας
Το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι το επόμενο
διάστημα θα περιοριστεί ο καταστροφικός
αντίκτυπος του κορωνοϊού έστειλε ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»
Νίκος Καπραβέλος.
Αναφερόμενος στην πορεία των κρουσμάτων και της επιδημίας, ο κ. Καπραβέλος
είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι σε αυτή τη
φάση το ΕΣΥ δεν δέχεται μεγάλη πίεση.
«Δεν μεταφράζεται αυτή η αύξηση του ιικού
φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης σε
αριθμό νοσηλευομένων, σε πίεση στις ΜΕΘ.
Είναι μια κατάσταση όπως τον Οκτώβριο.
Ομως δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Γιατί
μετά τον Οκτώβριο ήρθε ο εφιαλτικός Νοέμβριος», σημείωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Καπραβέλο, τα δεδομένα
σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετικά. «Δεν είναι ίδια η κατάσταση. Δεν
ανησυχούμε όσο θα ανησυχούσαμε τον
Οκτώβριο. Δεν είναι τα πάντα ανοικτά, όπως
τότε, τα πρωτόκολλα λειτουργούν. Επίσης
δεν είναι ανοικτά όλα τα σχολεία, ενώ η φυσική ανοσία σε εμάς στη Θεσσαλονίκη είναι
διαφορετική από τα άλλα μέρη. Είμαστε σε
επιφυλακή ώστε, αν χρειαστεί, να ληφθούν
έγκαιρα μέτρα», επισήμανε ακολούθως.
Σε εκείνο το σημείο ο διευθυντής ΜΕΘ του
«Παπανικολάου» ερωτήθηκε αν αυτά τα μέτρα
που ισχύουν σήμερα είναι τα τελευταία και
απάντησε ως εξής:
«Να κάνουμε λίγη υπομονή. Είμαστε σε έξαρση
της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Εχει ακόμα
δύο μήνες. Επίτευγμα για τη χώρα είναι να μην
έχουμε εκθετική αύξηση κρουσμάτων. Πολύ σοβαρός αυτός ο στόχος. Δεν έχουμε φτάσει στο
τέλος. Αυτή η αλυσίδα της διασποράς δεν έχει
να κάνει μόνο με κρούσματα και τη διάρκεια,
αλλά με τις μεταλλάξεις. Ο ιός διασπειρόμενος
μεταλλάσσεται και γίνεται πιο ανθεκτικός. Πολύ
σημαντική η προσοχή ώστε να μην έχουμε
ολέθριες επιπτώσεις του καταστροφικού ιού και
της πανδημίας, ούτε και αύξηση μεταλλασσόμενων στελεχών».
Καταλήγοντας, όμως, ο Νίκος Καπραβέλος τόνισε ότι «μέχρι τον Απρίλη – Πάσχα να είμαστε σε
απόλυτη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Πιστεύω
ακράδαντα, βλέποντας τα ποιοτικά στοιχεία
της πανδημίας, ότι η πανδημία σβήνει προς τον
Μάρτη-Απρίλη. Οι εμβολιασμοί επιταχύνονται,
η φυσική ανοσία είναι αυξημένη. Μιλάμε με
άλλους όρους μετά το Πάσχα, αλλάζει η ζωή
μας. Η υπομονή είναι λίγη, είναι σημαντικό να
μην τα χαλάσουμε την τελευταία στιγμή».

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Φορολογικές δηλώσεις:

Μετά το Πάσχα η πρεμιέρα
για την υποβολή των δηλώσεων

Γ

ια μετά το Πάσχα «σπρώχνει» την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων η
πανδημία του κορωνοϊού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Στην ΑΑΔΕ θεωρούν πολύ δύσκολο
να ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων από 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενους καθώς θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά
από εκκρεμότητες που σχετίζονται με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος ενώ
οι λογιστές δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα αφού καθημερινά υποβάλλονται
χιλιάδες δηλώσεις για κρατικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις (αποζημίωση ειδικού
σκοπού, επιστρεπτέα προκαταβολή, μειωμένα ενοίκια, επίδομα θέρμανσης) στις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Η καθυστέρηση στην
έναρξη υποβολής των
δηλώσεων μοιραία
οδηγεί και σε μεγάλη
παράταση της προθεσμίας η οποία λήγει
κανονικά στις 30 Ιουνίου ενώ στο υπουργείο
Οικονομικών υπάρχουν
σκέψεις να δοθεί και
φέτος η δυνατότητα
στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν
το φόρο εισοδήματος
που θα προκύψει από
την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσες σε 8
ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται
έως τις 31 Ιουλίου και την τελευταία έως το Φεβρουάριο του 2022.
Μέχρι όμως την πρεμιέρα των φορολογικών δηλώσεων
θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο και να έχουν
«κλειδώσει» οι οριστικές αποφάσεις για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τα τεκμήρια και την προκαταβολή
φόρου εισοδήματος. Τα σενάρια που βρίσκονται στο
τραπέζι του οικονομικού επιτελείου προβλέπουν:
1. Μείωση του ορίου του 30% για τις ηλεκτρονικές
αποδείξεις στα επίπεδα του 20% ή και πιο κάτω αλλά
και ακύρωση του πέναλτι φόρου 22% για τους φορολογούμενους που δεν κατάφεραν το 2020 να καλύψουν
το 30% του εισοδήματός με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα.
2. Με την μείωση των εισοδημάτων το 2020 λόγω των
αναστολών συμβάσεων εργασίας χιλιάδες φορολογού-

μενοι κινδυνεύουν να
πληρώσουν επιπλέον
φόρο καθώς δεν θα
μπορέσουν να καλύψουν τις αντικειμενικές δαπάνες με βάση
τα τεκμήρια διαβίωσης.
Ετσι, αναζ ητείται
«φόρμουλα» για τον
υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης στις
φορολογικές δηλώσεις
του 2021 για όσους
πλήττονται από την
πανδημία ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι κρατικές
ενισχύσεις όπως για παράδειγμα τα μη επιστρεπτέα
ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν οι
επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις το 2020.
3. Προκαταβολή φόρου: Για τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες που άντεξαν το 2020 στο τσουνάμι της
πανδημίας και παρά το γεγονός ότι κατέγραψαν μείωση
τζίρου θα εμφανίσουν κέρδη στις φετινές φορολογικές
δηλώσεις εξετάζεται εξετάζεται επανάληψη της μείωσης
της προκαταβολή φόρου όπως και πέρυσι. Δηλαδή:
-Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης να
ανέλθει στο 30%
-Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης
να ανέλθει στο 50%
-Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης
να ανέλθει στο 70%
-Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό
μείωσης να ανέλθει στο 100%.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Νέα προγράμματα
«Εξοικονομώ»
θα προκηρυχθούν
μέσα στο 2021
Επικαλούμενη πρόσφατες στατιστικές της
IEA σχολίασε ότι αν και οι επενδύσεις στην
ενέργεια μειώθηκαν κατά 20% μέσα στο
2020, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενεργειακή
αποδοτικότητα επέδειξαν ανθεκτικότητα σε
αντίθεση με τον τομέα των ορυκτών καυσίμων
που επηρεάστηκε περισσότερο. Η ενεργειακή
μετάβαση, πρόσθεσε, θα πραγματοποιηθεί
με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας
αναδεικνύοντας -σε αυτό το επίπεδο- τον ρόλο
που θα διαδραματίσουν οι νευραλγικοί τομείς
της αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος
και οι Μεταφορές. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
που έχει λάβει η κυβέρνηση σχετικά με την
κινητροδότηση και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης. «Θέλουμε να
διευκολύνουμε τις επενδύσεις» δήλωσε, δίνοντας ως παράδειγμα το εμβληματικό project
της απολιγνιτοποίησης στο οποίο διανοίγεται
«πεδίο δόξης λαμπρό» με τους πόρους που
πρόκειται να εκταμιευτούν σύντομα.
Η κ. Σδούκου έκανε, επίσης λόγο, για επενδύσεις της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ για τα ενεργειακά δίκτυα σε βάθος δεκαετίας, οι οποίες
μεταφράζονται σε 400 εκατ. ευρώ κατ' έτος),
που περιλαμβάνουν ανάπτυξη των υποδομών
φυσικού αερίου, ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής
ενέργειας, διασυνδέσεις όλων των νησιών
μέχρι το 2030 καθώς και νέα έργα διασυνδέσεων με γειτονικά κράτη. Για τα «οικόπεδα»
(δηλαδή τις περιοχές προς έρευνα υδρογονανθράκων) της Κρήτης, τόνισε ότι το θέμα
βρίσκεται υπό εξέταση ενώ καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια σχολιάζοντας ότι
το «θέμα παραμένει ζωντανό».
Στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης αναφερόμενος στις δυσλειτουργίες της
αγοράς, τόνισε ότι το target model ήρθε με
τετραετή καθυστέρηση και η προσπάθεια
που έγινε τον τελευταίο χρόνο επέτρεψε να
κερδίσουμε το στοίχημα και να έχουμε επιτέλους από την 1η Νοεμβρίου την λειτουργία
της αγοράς με βάση το Ευρωπαϊκό μοντέλο. «Δυστυχώς όμως μπήκαμε σε κανονική
λειτουργεία χωρίς να δοθεί ο χρόνος για να
γίνει η δοκιμαστική λειτουργεία (dry runs)
για την αγορά εξισορρόπησης. Αυτό είχε μια
οδυνηρή συνέπεια, που μεταφράσθηκε σε
μεγάλες επιβαρύνσεις του ΕΛΑΠΕ, από τα
κόστη εξισορρόπησης», ανέφερε.

