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Λήγει η προθεσμία για την
κατάθεση πινακίδων Ι.Χ.
Λήγει την Παρασκευή 26
Φεβρουαρίου η προθεσμία για
την υποβολή δήλωση ακινησίας
και την ηλεκτρονική κατάθεση
πινακίδων. Πρόκειται για την
ίδια προθεσμία που έχουν οι πολίτες για να
πληρώσουν και τα τέλη κυκλοφορίας.
Φέτος, λόγω της πανδημίας οι ιδιοκτήτες δεν
χρειάζεται να πάνε στις εφορίες για να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους. Η
δήλωση αυτή γίνεται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycar.aade.gov.gr και
χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας
(άδεια και πινακίδες) στη Φορολογική Αρχή.
Σε όσους βρεθούν να κυκλοφορούν το όχημα
παρότι το έχουν δηλώσει σε ακινησία, θα
επιβληθούν «τσουχτερά» πρόστιμα 10.00030.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος.
Αν κάποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες
στην αρμόδια εφορία, για να κάνει άρση
ακινησίας θα πρέπει να απευθυνθεί στην
ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλλει το σχετικό
αίτημα άρσης και να παραλάβει τα στοιχεία
κυκλοφορίας του οχήματος του.

Πιερρακάκης:
Ξεκίνησε η έκδοση
της βεβαίωσης εμβολιασμού
Τη βεβαίωση εμβολιασμού
κατά του νέου κορωνοϊού
μπορούν να λαμβάνουν πλέον,
οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις του
εμβολίου ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η βεβαίωση εμβολιασμού χορηγείται μέσω
της πλατφόρμας gov.gr τόνισε ο υπουργός.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται, μετά και την
τελευταία δόση εμβολιασμού, ανάλογα με το
είδος του εμβολίου.
Έως τώρα έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος
του υγειονομικού προσωπικού, ηλικιωμένοι
και ευπαθείς ομάδες λόγω νοσήματος.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα χρειαστείτε:
- τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (απαιτείται ταυτοποίηση
στοιχείων μέσω Taxisnet)
- τον ΑΜΚΑ σας
Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:
- είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
- είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε
σε δημόσια υπηρεσία

Κομισιόν

Κ. Καραμανλής

Η Κομισιόν έστειλε χθες στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή ζητώντας της να συμμορφωθεί με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ ΕΕ) και για να
αποτρέψει τις απώλειες για τις επιχειρήσεις,
ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
➞ σελ. 2

Τέλος Επιτηδεύματος

«Οι αποφάσεις ελήφθησαν για την ασφάλεια
των πολιτών και των εργαζομένων, για την
αποτροπή της ταλαιπωρίας των πολιτών», ανέφερε για το κλείσιμο της εθνικής οδού και την
παραμονή των λεωφορείων στα αμαξοστάσια,
τις ώρες της κακοκαιρίας, ο υπ.Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
σελ. 3

Την απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος
για τους μήνες που οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν λειτούργησαν με
κρατική εντολή το 2020, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.
➞ σελ. 8

➞

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Είναι ώρα να σπάσει η σιωπή
Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε
ξεκάθαρη θέση για τα όσα
τραγικά βγαίνουν στο φως
της δημοσιότητας από το χώρο του
θεάματος κι όχι μόνο, συμπεριλαμβανομένης και της σοκαριστικής
υπόθεσης του γνωστού σκηνοθέτη
- ηθοποιού που καταγγέλλεται από
φερόμενα ως θύματά του για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, ακόμα
κι ανηλίκων.
Στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην υπόθεση
που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, την
καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.
«Ηρθε η ώρα με τη δράση μας να
δώσουμε συνέχεια στις καταγγελίες,
ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο κράτος δικαίου
και την κοινωνία. Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων είναι η πιο απεχθής εκδοχή αυτού του φαινομένου.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό,
είναι πιο σύνθετο», επισήμανε, χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός στη συζήτηση που
είχε μπροστά σε ανοιχτά μικρόφωνα
με την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
δεν έκρυψε την ευαισθησία του για
το θέμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα διερευνήσει
τις καταγγελίες σε βάθος, ενώ έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην καταγγελία
της Σοφίας Μπεκατώρου που επέτρεψε στα θύματα της σεξουαλικής
κακοποίησης να μιλήσουν. «Εσπασε
το πέπλο της σιωπής στα πλαίσια του
#metoo» είπε χαρακτηριστικά καλώντας όλα τα θύματα να βρουν δύναμη και να μιλήσουν προσφεύγοντας
πρωτίστως στη Δικαιοσύνη. «Τώρα
είναι η ώρα να σπάσει η σιωπή», είπε

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση
των σεξουαλικών κακοποιήσεων στο
χώρο του θεάματος με νέα μήνυση
που κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα.
Η μήνυση στρέφεται κατά γνωστού
ηθοποιού σκηνοθέτη και σύμφωνα
με τον μηνυτή αφορά αδικήματα που
δεν έχουν παραγραφεί!
Ο μηνυτής κάνει λόγο για βιασμό που
φέρεται ότι έγινε το 2010 και ως εκ
τούτου δεν είναι παραγεγραμμένο.
Ο μηνυτής ο οποίος κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν 14 ετών
δεν προέρχεται από τον καλλιτεχνικό
χώρο.

Οπως αναφέρεται στη μήνυση ο
γνωστός σκηνοθέτης τον προσέγγισε στην πλατεία του Μεταξουργείου,
υποσχόμενος ότι θα τον βοηθήσει να
αναδειχθεί στον καλλιτεχνικό χώρο.
Ακόμη υποστηρίζει ότι ξεκίνησαν να
πηγαίνουν μαζί σε συναυλίες και εν
τέλει ο γνωστός σκηνοθέτης τον βίασε
στο σπίτι του. Το θύμα μιλάει και για
άλλα παιδιά, που ο καταγγελλόμενος
δεχόταν στο σπίτι του.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του μηνυτή Γιάννης Βλάχος μιλώντας στους
δημοσιογράφους έκανε λόγο για έναν
ιδιαίτερα επικίνδυνο δράστη που είναι
πιθανόν να συνεχίζει ακόμα και τώρα

τη δράση του.
Την ίδια ώρα, η υπουργός Πολιτισμού,
θέτει στη διάθεση των Αρχών όλες τις
υπηρεσίες του υπουργείου και των
εποπτευόμενων φορέων του προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των καταγγελιών με επίκεντρο
πρόσωπα από το χώρο του θεάτρου.
Η κα Μενδώνη κατέθεσε μηνυτήρια
αναφορά – υπόμνημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης Η
αναφορά της διαβιβάζεται αρμοδίως
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να συσχετιστεί με
την υπάρχουσα δικογραφία.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Φορολογικές
δηλώσεις: Μειώσεις
σε φόρο εισοδήματος,
αύξηση επιστροφών

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

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%.
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.
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Κομισιόν:

Τελεσίγραφο στην Ελλάδα για
συμμόρφωση στις πληρωμές
οφειλών προς ιδιώτες

Η

Κομισιόν έστειλε χθες στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή ζητώντας της να
συμμορφωθεί με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/
ΕΕ) και για να αποτρέψει τις απώλειες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αναφέρουν ανταποκριτές ελληνικών μέσων ενημέρωσης από
τις Βρυξέλλες.
Οι καθυστερημένες
πληρωμές έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στις επιχειρήσεις,
καθώς μειώνουν τη
ρευστότητά τους και
τις εμποδίζουν να
αναπτυχθούν, αναφέρει η Κομισιόν. Οι
επιχειρήσεις και οι
ΜΜΕ βασίζονται σε
τακτικές πληρωμές
για τη λειτουργία και
τη διατήρηση της
απασχόλησης, κάτι
που ισχύει ακόμη περισσότερο στο τρέχον
πλαίσιο της κρίσης
υγείας και της οικονομικής δυσχέρειας,
σημειώνει. Η οδηγία
για τις καθυστερήσεις
πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να πληρώνουν
τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για δημόσια νοσοκομεία). Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέ-

E-mail: iho@otenet.gr

ωση να πληρώνουν
εγκαίρως τους προμηθευτές τους και
να πολεμούν νοοτροπίας καθυστερήσεων πληρωμής
στο επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η
Κομισιόν αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή προς
την Ελλάδα λόγω
υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της
υγείας, με προθεσμία δύο μήνες για
να απαντήσει στα
επιχειρήματα που
προέβαλε. Διαφορετικά, η Κομισιόν
μπορεί να αποφασίσει νααποστείλει αιτιολογημένη γνώμη
στην Ελλάδα (2ο στάσιο της διαδικασίας, πριν από την
παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ).

Ανοίγουν τα καταστήματα
θερμαντικών σωμάτων
στη βόρεια και
την ανατολική Αττική
Ανοίγουν εκτάκτως από σήμερα και μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου, έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης, τα καταστήματα πώλησης θερμαντικών
σωμάτων και λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών στον βόρειο και ανατολικό τομέα
Αττικής, λόγω των καιρικών συνθηκών που
έπληξαν ιδιαιτέρως τις εν λόγω περιοχές, έτσι
ώστε να εφοδιαστούν οι πολίτες που τα έχουν
ανάγκη. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει
το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις ότι
λόγω των επιπτώσεων που επέφεραν τα έντονα
καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, τα
οποία έπληξαν κυρίως τον Βόρειο και Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και την εξ
αυτών ανάγκη να προμηθευτούν τα νοικοκυριά,
κυρίως εξοπλισμό θέρμανσης, δημοσιεύθηκε
η υπ' αριθμ. 10604/18-2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ B
643), σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται από
σήμερα, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου και έως
και την 28η Φεβρουαρίου, η λειτουργία των
επιχειρήσεων που διαθέτουν τους παρακάτω
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:
• ΚΑΔ 47.52.45.06 Λιανικό εμπόριο σωμάτων
καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν
θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα.
• ΚΑΔ 47.59.58.16 Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α.
από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών.
• ΚΑΔ 47.59.58.22 Λιανικό εμπόριο μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα
φαγητών και παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Σημειώνεται ότι η λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων γίνεται με την
τήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχουν
θεσπιστεί για τον περιορισμό της διασποράς του
COVID-19, ήτοι οι μεν επιχειρήσεις να τηρούν
την αναλογία ενός ατόμου για κάθε 25 τμ,, οι
δε πολίτες να αποστέλλουν τον Κωδικό 2 ή να
συμπληρώνουν έντυπη βεβαίωση και να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μάσκα.

Pfizer/BioNTech: Ζητούσαν η ΕΕ να πληρώσει
27 δισ. ευρώ για μισό δισ. εμβόλια

Το ρόβερ της NASA
προσεδαφίστηκε στον Άρη

Τιμή 54,08 ευρώ ανά δόση εμβολίου ζήτησαν οι BioNTech και Pfizer από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια αρχική πρόταση τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με
εμπιστευτικό έγγραφο που επικαλούνται η Sueddeutsche Zeitung και οι δημόσιοι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR.
Η συνολική τιμή που θα καλείτο, συνεπώς, να πληρώσει η ΕΕ για 500 εκατομμύρια
εμβόλια θα ήταν περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω εμβόλιο θα ήταν
έτσι κατά 20 φορές ακριβότερο από αυτό της AstraZeneca.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο εταιρίες κατάφεραν
να φθάσουν σε συμφωνία μόνο τον Νοέμβριο, στα 15,50 ευρώ ανά εμβόλιο, τιμή
περίπου ίδια με αυτήν που καταβάλλουν οι ΗΠΑ.
«Θεωρώ την τιμή μη-σοβαρή. Βλέπω σε αυτή μια προσπάθεια για κέρδος, η
οποία στην τωρινή κατάσταση της πανδημίας δεν δικαιολογείται με κανέναν
τρόπο. Πιστεύω ότι δικαίως δίστασε η ΕΕ με μια τόσο υψηλή τιμή», δηλώνει ο
επικεφαλής της Επιτροπής για τα Φάρμακα του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου
Βολφ Ντίτερ Λούντβιχ στην γερμανική εφημερίδα.

Το ρόβερ της NASA, που αναμένεται να εξερευνήσει τον Κόκκινο Πλανήτη,
τα κατάφερε: Προσεδαφίστηκε στον Αρη! «Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!»
αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων.
Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν
σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.
Λίγα λεπτά αργότερα έστειλε την πρώτη εικόνα από την επιφάνεια του Αρη.
Το εξάτροχο ρόβερ, μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι»,
είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosisy», που μελετά
μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά
για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο
αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα.
Ο «Πέρσι» κατέβηκε μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν
αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν
μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πιο θερμός, υγρός
και πιθανώς φιλόξενος για ζωή.
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Στήνεται εργοτάξιο
του Μετρό στην
πλατεία Εξαρχείων
Εργοτάξιο στην πλατεία Εξαρχείων. Αυτό προανήγγειλε ο
υπουργός Μεταφορών, Κώστας
Αχ. Καραμανλής αναφερόμενος
στην εκκίνηση των πρόδρομων
εργασιών για το πρώτο τμήμα
της Γραμμής 4 «Αλσος Βεΐκου –
Γουδί».
Οι εργασίες αναμένεται να
ξεκινήσουν εντός του επόμενου
τριμήνου στην πλατεία Εξαρχείων και ταυτόχρονα σε αρκετές
ακόμη περιοχές της Αθήνας.
«Ναι θα στήσουμε εργοτάξιο του
Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει
να το αποφασίσουμε και να το
συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την
αίθουσα», δήλωσε ο κ. Καραμανλής στην Βουλή. Όπως είπε,
αυτό θα προχωρήσει για δύο
βασικούς λόγους: «Πρώτον δεν
έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε
καμία περιοχή της Αθήνας, πόσο
μάλλον τα Εξάρχεια, χωρίς να
δώσουμε πραγματική ευκαιρία
για ανάπτυξη. Θυμηθείτε τι έγινε
σε άλλες περιοχές, όπου πήγε το
Μετρό. Για παράδειγμα το Γκάζι»
ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών.
«Δεύτερον, αν οι πολίτες έχουν
δικαίωμα στην ανάπτυξη, μία
συντεταγμένη και ευνομούμενη
Πολιτεία έχει και μία άλλη υποχρέωση: Να μην αφήσει οποιαδήποτε περιοχή στο ημίφως της
γκετοποίησης και στο σκοτάδι
κάποιων ιδεολογικών εμμονών»,
συνέχισε και πρόσθεσε: «Επειδή
θα στηθούν στο επόμενο τρίμηνο
τα πρώτα συνέργεια σε πάρα
πολλές περιοχές της Αθήνας
και μία από αυτές θα είναι και
η πλατεία Εξαρχείων, θα ήθελα
να ξεκαθαρίσω ότι η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να κάνει πίσω και
θα ήθελα και τη συμπαράσταση
όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου, για να ξεπεράσουμε τις
όποιες αντιδράσεις μπορεί και
να υπάρξουν».
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι ο φάκελος
για τις πρόδρομες εργασίες
στη Γραμμή 4 έχει ήδη εγκριθεί
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και
μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα
οι εργασίες με την ανάπτυξη των
πρώτων εργοταξιακών χώρων στη
Βεΐκου και την Κατεχάκη, εκτός
από τα Εξάρχεια. Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι μετά από
παλινωδίες και καθυστερήσεις
ετών, η σημερινή Κυβέρνηση κατάφερε να ξεμπλοκάρει το έργο.
Ανέφερε ότι η «Αττικό Μετρό
Α.Ε» βρίσκεται τώρα στο στάδιο
ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Προσωρινού
Αναδόχου του διεθνή Διαγωνισμού και πως η Αττικό Μετρό
είναι έτοιμη να ξεκινήσει, με
ξεχωριστή σύμβαση, τις πρόδρομες εργασίες.

Κ. Καραμανλής:

Γιατί κλείσαμε τη Νέα Οδό
κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας

«Ο

ι αποφάσεις ελήφθησαν για την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων, για την
αποτροπή της ταλαιπωρίας των πολιτών», ανέφερε για το κλείσιμο της εθνικής οδού
και την παραμονή των λεωφορείων στα αμαξοστάσια, τις ώρες της κακοκαιρίας, ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται
η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.
Το θέμα τέθηκε από την
αντιπολίτευση κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης
της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής, η οποία
συζητούσε νωρίτερα για
την Εγνατία Οδό και τη
Γραμμή 4 του Μετρό.
«Λέτε "γιατί έκλεισε ο
αυτοκινητόδρομος στη
Νέα Οδό". Για να δείτε
πως αντιμετωπίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ τους παραχωρησιούχους και τους εργολάβους και πώς τους
αντιμετωπίζει η ΝΔ,
θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ,
δεν υπήρχε διαδικασία
και θεσμικό πλαίσιο που
να επέτρεπε την επιβολή
ποινών στους παραχωρησιούχους. Αυτό δεν
προβλεπόταν στις συμβάσεις παραχώρησης. Και αρκετές φορές, όταν το θέμα αυτό
ανέκυπτε, επισήμως, τόσο το υπουργείο Υποδομών όσο και το
υπουργείο Οικονομικών, έλεγε, επί ΣΥΡΙΖΑ, "δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι τέτοιο διότι δεν προβλέπεται στις συμβάσεις παραχώρησης και δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε". Τι κάναμε εμείς;
Εμείς προχωρήσαμε σε νομοθετική παρέμβαση και με το ν. 4663
και το άρθρο 65, λέμε ότι θα υπάρχει επιτροπή διερεύνησης, όταν
προκύπτουν πράξεις ή παραλείψεις των παραχωρησιούχων, και
ότι θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο», είπε ο κ. Καραμανλής
και σχολίασε τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
«Η μια πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Παππά, μας λέει ότι ο
δρόμος ήταν πεντακάθαρος και έπρεπε να είναι ανοιχτός. Έχουμε
όμως άλλα στελέχη σας, όπως ο κ. Πολάκης, που λένε ότι κλείσαμε
το δρόμο για να δώσουμε αποζημίωση στον παραχωρησιούχο.
Θα ήθελα να έχετε μια ενιαία γραμμή, γιατί σε αυτή την ενιαία
γραμμή, θα είμαι ευτυχής να σας απαντήσω», είπε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών και προσέθεσε:
«Αυτή η κακοκαιρία ήταν τόσο έντονη, που όταν πήγαν να βγουν
τα λεωφορεία από τα αμαξοστάσια το πρωί, είχαμε κίνδυνο να
"διπλώσουν" και να έχουμε προβλήματα, και επιλέξαμε, με εντολή
κιόλας της Αστυνομίας και της Τροχαίας, να μπουν μέσα για να
μην έχουμε φαινόμενα που είχαμε το 2017 ή και παλαιότερα και
στους δρόμους της Αθήνας και στις εθνικές οδούς. Γιατί είναι
τόσο δύσκολο αυτό να το καταλάβετε; Ξέρετε γιατί είναι δύσκολο;
Γιατί η διαφορά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας
είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι ο πολίτης και ο χρήστης του αυτοκινητοδρόμου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί».
«Δεν πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών», επέμεινε ο υπουργός και προσέθεσε, απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ:
«Εσείς όμως, το 2017 γυρίσατε και αποφασίσατε να μην κλείσει ο
δρόμος, να τον κρατήσετε ανοιχτό και τελικά, ο δρόμος δεν έκλεισε
απλά επειδή "δίπλωσε" μια νταλίκα αλλά έκλεισε επειδή είχαμε
πρόβλημα με τρία βαρέως τύπου αυτοκίνητα, έγιναν τεράστιες
ουρές σε 15 χιλιόμετρα και ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες κόσμου και
μάλιστα τους απεγκλωβίσατε αυτούς τους ανθρώπους τότε με

ferry boat από τον Άγιο
Κωνσταντίνο. Αυτή ήταν
μια εμπειρία που σε μια
σοβαρή πολιτεία και σε
ένα σοβαρό κράτος πρέπει να μαθαίνουμε από
το λάθος».
Στ ην Ε λ λ ά δ α δ ε ν
υπάρχει παιδεία οδήγησης κάτω από αυτές
τις συνθήκες, είπε ο κ.
Καραμανλής και προσέθεσε: «Ο δρόμος μπορεί
να ήταν καθαρός στα
περισσότερα σημεία,
αλλά αν έβγαινες σε
μια έξοδο, κινδύνευες.
Αποφασίστηκε λοιπόν,
από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
και πολύ σωστά κατά
την άποψη τη δική μου,
ο δρόμος, για κάποιες
ώρες, να κλείσει. Ο δρόμος άνοιξε, για 7 ώρες, όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν.
Εκεί ήρθαμε σε επικοινωνία με τον παραχωρησιούχο και είπαμε
να μην πληρώνουν διόδια για αυτές τις 7 ώρες οι οδηγοί. Όσοι
λοιπόν ήταν εγκλωβισμένοι με τα εμπορεύματά τους κατάφεραν
και εξυπηρετήθηκαν και μετά, λόγω των συνθηκών, ήταν τοις πάσι
γνωστό, ότι κανείς δεν θα βγει στον δρόμο εκείνη τη στιγμή, για
τις 24 αυτές ώρες. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό».
Αναφορικά με τη διαδρομή του τρένου Θεσσαλονίκη- Αθήνα, ο
υπουργός είπε ότι έπεσαν τεράστιοι κορμοί δένδρων και εκ των
πραγμάτων υπήρξε καθυστέρηση.
Νωρίτερα ο υπουργός είχε δεχθεί τα πυρά βουλευτών της αντιπολίτευσης όπως του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά που
επισήμανε στον κ. Καραμανλή ότι δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί
στο κλείσιμο της εθνικής οδού ενώ "ο δρόμος ήταν καθαρός".
«Κλείσατε έναν πεντακάθαρο δρόμο και είναι άκρως προσβλητικό
ότι τον έκλεισε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών δεν είπε κουβέντα», είπε ο Νίκος
Παππάς και τόνισε ότι δεν έχει ακουστεί "«ούτε μια συγνώμη
προς το επιβατικό κοινό που περίμενε 11 ώρες στο συρμό, ούτε για
το τρένο που καθυστέρησε ούτε για τον ΗΣΑΠ που δεν βγήκαν
συρμοί το βράδυ ώστε να μην παγώσουν οι γραμμές».
Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Χρήστος Γκόκας υπογράμμισε ότι υπήρξε πλήρης απουσία προγραμματισμού και σχεδίου
πρόληψης, με συνέπεια οι πολίτες να νιώσουν απροστάτευτοι,
να αιφνιδιαστούν οι οδηγοί, οι εργαζόμενοι να έχουν μείνει στο
δρόμο, για πρώτη φορά να έχει έχει υπάρξει τέτοιας έκταση
ακινητοποίηση στις αστικές συγκοινωνίες, και όλα αυτά ενώ από
ημέρες ήταν γνωστό ότι έρχεται κακοκαιρία.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης είπε ότι η απόφαση της
κυβέρνησης να κλείσει ο δρόμος απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο
από το κόστος να μεριμνήσει για να τον κρατήσει ανοιχτό, και αυτά
«ενώ ο λαός έχει χρυσοπληρώσει τους δρόμους». Κατήγγειλε
επίσης και την κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες που έχουν
μετατραπεί και σε υγειονομικές βόμβες εν μέσω πανδημίας και
ταλαιπωρούν και τους εργαζόμενους αφού μπαίνουν σαν «τις
σαρδέλες στα λεωφορεία και στο μετρό».
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

6°C - 14°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5°C - 13°C

ΠΑΤΡΑ

5°C - 14°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

9°C - 16°C

ΛΑΡΙΣΑ

2°C - 14°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
ΠΟΥ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ
ΤΗ ΜΝΗΜΗ
Οι κόκκοι κακάο δεν μας δίνουν
μόνο το αγαπημένο ρόφημα και τις
νόστιμες σοκολάτες αλλά προστατεύουν και τη μνήμη των ηλικιωμένων, καταλήγει πρόσφατη έρευνα
που δημοσιεύεται στο Scientific
Reports.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο Κολάμπια και
της Νέας Υόρκης μελέτησαν την
επίδραση ενός συμπληρώματος
διατροφής με φλαβονόλες, τη
μεγάλη ομάδα φλαβονοειδών με
τις αντιοδειδωτικές ιδιότητες που
περιέχονται στο κακάο και άλλα
τρόφιμα όπως το τσάι και το κόκκινο κρασί, στη μνήμη 211 υγιών
εθελοντών ηλικίας 50-75 ετών.
Στο πλαίσιο της μελέτης διάρκειας
12 εβδομάδων, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις
ομάδες διαφορετικής πρόσληψης
συμπληρώματος φλαβονολών
ημερησίως (χαμηλής με 260 mg,
μέτριας με 510 mg και αυξημένης
με 770 mg) και μία ομάδα εικονικού
συμπληρώματος χωρίς την αντιοξειδωτική ουσία (placebo). Στην
έναρξη και μετά την ολοκλήρωση
του πειράματος, οι συμμετέχοντες
εξετάστηκαν σε δοκιμασίες κριτικής σκέψης και μνήμης ενώ έγινε
χρήση μαγνητικής τομογραφίας
για την καταγραφή της ροής του
αίματος στον εγκέφαλο.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μεγαλύτερη πρόσληψη φλαβονολών
συνδέθηκε με καλύτερες επιδόσεις
στις δοκιμασίες εκμάθησης ενός
καταλόγου λέξεων, συσχετισμός
που δεν παρατηρήθηκε στις άλλες
δύο δοκιμασίες γνωστικής ικανότητας. Παράλληλα, η κατανάλωση
του συμπληρώματος φλαβονολών
δεν επηρέασε τη ροή του αίματος
στην περιοχή του εγκεφάλου που
αποτέλεσε το σημείο διερεύνησης
της επιστημονικής ομάδας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ζωές «εγκλωβισμένες»
στο διαδίκτυο εν μέσω
της πανδημίας
Η πανδημία αυξάνει τις ώρες που
περνάμε μπροστά στην οθόνη του
υπολογιστή και οδηγεί σε εθισμό
«Μια στιγμή, να τσεκάρω 148.713 μέιλ»
έλεγε παλαιότερα, σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, ο Γερμανός ποπ
τραγουδιστής Τομ Μπέντσκο. Μάλλον
προφητικό ήταν το τραγούδι. Όλο και
περισσότερη ώρα περνούν οι Γερμανοί μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και με την πανδημία το φαινόμενο
εντείνεται: Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι διά ζώσης, η κουβέντα
με ένα φιλικό ζευγάρι διεξάγεται στο
messenger και όχι στην τραπεζαρία,
όπως παλιά. Ακόμη και οι εκτός γραφείου δραστηριότητες μεταφέρονται
πλέον στο διαδίκτυο, από τις online
αγορές μέχρι την επιλογή μουσικής
σε streaming και το κουτσομπολιό με
φίλους ή περίπου φίλους στα social
media. Την Τετάρτη το ασφαλιστικό
ταμείο TK (Techniker Krankenkasse)
δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας για τη συμπεριφορά των Γερμανών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτά
το 83% των ανδρών μπαίνουν στο
Ίντερνετ περισσότερες από μία φορές
την ημέρα για ιδιωτικούς λόγους,
μάλιστα πολλοί από αυτούς παραμένουν συνεχώς online. Στις γυναίκες το
αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 69%. Η
έρευνα αφορά τις ηλικίες μεταξύ 18
και 65 ετών. Σύγκριση με το παρελθόν
δεν μπορεί να γίνει, καθώς πρόκειται
για την πρώτη έρευνα του είδους
που πραγματοποιεί ο ασφαλιστικός
φορέας. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
στοιχειό: Το 87% των ερωτηθέντων
λέει ότι «προσπαθεί» να περάσει
λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη,
αλλά φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Τα ερωτήματα της έρευνας δεν
περιορίζονται μόνο στη χρήση του
διαδικτύου, αλλά επεκτείνονται και
στην κατάσταση της υγείας του
χρήστη. Από τα δεδομένα προκύπτει
ότι τουλάχιστον το 21% όσων παραμένουν για πέντε ή περισσότερες ώρες
ημερησίως στο διαδίκτυο, αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα υγείας. Το 38%
δηλώνει ότι αισθάνεται νευρικότητα
και το 40% αντιμετωπίζει συνεχείς εναλλαγές διάθεσης και άλλα
συμπτώματα κατάθλιψης. Σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει ασφαλώς ο αναγκαστικός εγκλεισμός της πανδημίας.
Το 30% των ερωτηθέντων τονίζει ότι
σήμερα χρησιμοποιεί τους ψηφιακούς
διαύλους επικοινωνίας, για παράδειγμα το messenger ή τα προγράμματα τηλεδιάσκεψης, ακόμη και για
ιδιωτικούς λόγους πιο συχνά απ' ότι
στην εποχή πριν από την πανδημία. Η
εντεταλμένη της γερμανικής κυβέρνησης για τις εθιστικές ουσίες Ντανιέλα
Λούντβιχ προειδοποιεί ότι η υπερβολική χρήση του Ίντερνετ, «ιδιαίτερα
όταν έχει πλέον εξαλειφθεί κάθε
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη
χρήση για συγκεκριμένους λόγους και
την άσκοπη χρήση» ενέχει κινδύνους
και μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό,
ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.

Τσελίκ:

«Τα όνειρα Ελλάδας και
Τουρκίας θα γίνουν εφιάλτες»

Ε

ναντίον του «Φόρουμ Φιλίας» που διοργάνωσαν Ελλάδα και Κύπρος για θέματα
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο επιτέθηκεο εκπρόσωπος του κόμματος του
Ερντογάν (ΑKP), Ομέρ Τσελίκ (φωτογραφία), στον απόηχο της NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα για ωκεανογραφικές έρευνες στο Αιγαίο.

Ο τούρκος αξιωματούχος,αρχικά αναφέρθηκε στις διερευνητικές επαφές τονίζοντας πως είναι ένα σημαντικό
βήμα. Στην επόμενη φράση του όμως, εξαπέλυσε επίθεση.
«Οι δηλώσεις που έκανε εκεί ο υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας δεν έχουν σχέση με κάποια φιλία, είναι μια
προσέγγιση που δημιουργεί κλίμα εχθρότητας εναντίον
της Τουρκίας υπό τον μανδύα της φιλίας» είπε.
Ο Τσελίκ επιτέθηκε στην Ελλάδα επειδή δεν κάλεσε την
Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους στο συγκεκριμένο φόρουμ. «Κάλεσαν άλλες χώρες που έχουν προβλήματα με την
Τουρκία. Αν η Ελλάδα και οι Eλληνοκύπριοι κάνουν όνειρα
πως θα ενεργοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις,

εγγυόμαστε πως αυτά τα όνειρα θα γίνουν εφιάλτες. Όχι
μόνο δεν θα επιτρέψουμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα
αυτά, αλλά δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα βήμα» σημείωσε
χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Τσελίκ κατηγόρησε και
πάλι την Ελλάδα και τη Frontex πως «βυθίζουν τα πλοία
των μεταναστών και των προσφύγων ή τους προωθούν
στην Τουρκία και η βίαια αυτή συμπεριφορά αυξάνεται».
Υπενθυμίζεται ότι στο «Φόρουμ Φιλίας» συμμετείχαν η
Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία και
τα Ημβμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).
Να σημειωθεί επίσης πως η Αθήνα προέβη σε διάβημα
διαμαρτυρίας για την ενεργοποίηση της τουρκικής navtex

Πορτογαλία: Ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου
ο νόμος που αποποινικοποιεί την ευθανασία
Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, ο συντηρητικός Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, προσέφυγε στο Συνταγματικό
Δικαστήριο, προκειμένου να εξακριβώσει εάν ο νόμος, με τον οποίο αποποινικοποιείται η ευθανασία και ο οποίος
ψηφίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου από το κοινοβούλιο της χώρας, συνάδει με το Σύνταγμα.
Ο νόμος που επιτρέπει «τον ιατρικώς υποβοηθούμενο θάνατο» χρησιμοποιεί «υπερβολικά αόριστες ιδέες», έκρινε
ο επικεφαλής του πορτογαλικού κράτους για να εξηγήσει την απόφασή του, την οποία ανακοίνωσε σε ένα δελτίο
τύπου η προεδρία.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 25 ημερών για να προχωρήσει σε αυτήν την «προληπτική εξακρίβωση» του νόμου, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τους βουλευτές του κοινοβουλίου της
χώρας, ανάμεσά τους οι κυβερνώντες Σοσιαλιστές.
Ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ένας ένθερμος καθολικός, δεν είχε ποτέ πάρει θέση σχετικά με το θέμα της ευθανασίας, όμως
είναι ο δεύτερος μονάχα νόμος τον οποίο υποβάλλει προς εκτίμηση ενώπιον του ανώτατου δικαστικού σώματος,
από τότε που έγινε πρόεδρος, πριν από πέντε χρόνια.
Ο νόμος, με τον οποίο η Πορτογαλία θα γίνει η τέταρτη χώρα της Ευρώπης που νομιμοποιεί την ευθανασία μετά το
Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, προβλέπει πως μονάχα οι ενήλικες Πορτογάλοι, οι οποίοι διαμένουν
στη χώρα τους και βρίσκονται «σε μια κατάσταση ακραίου πόνου, με μη αναστρέψιμες βλάβες» ή που πάσχουν από
μια «ανίατη ασθένεια», μπορούν να προσφύγουν στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Εάν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, θα σταλεί εκ νέου πίσω στο κοινοβούλιο προκειμένου να επαναδιατυπωθεί.
Σε αντίθεση περίπτωση, ο πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο, ωστόσο το βέτο αυτό θα μπορεί να
ακυρωθεί από μία δεύτερη ψηφοφορία των βουλευτών.
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Στην κατάψυξη οι ΗΠΑ:
34 νεκροί,
οι περισσότεροι
στο Τέξας

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη
ζωή τους εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας
που πλήττει αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ
αυξήθηκε στους 34, μετέδωσε το τηλεοπτικό
δίκτυο CBS News.
Οι περισσότεροι θάνατοι —20 μέχρι εδώ— καταγράφηκαν στην πολιτεία Τέξας, σύμφωνα
με το δίκτυο. Το πολικό ψύχος, η χιονόπτωση
και ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες
διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Το μέτωπο το οποίο προκάλεσε τις χιονοπτώσεις-ρεκόρ στον νότο μετακινείται προς
την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, αναμενόταν
να πλήξει χθες από τη Βόρεια Καρολίνα ως
τη Νέα Αγγλία (βορειοανατολικά).
Στη Νέα Υόρκη, το χιόνι έρχεται να προστεθεί
στα 40 εκατοστά που είχαν πέσει στις αρχές
Φεβρουαρίου. Περίπου 10 εκατοστά είχαν
πέσει στο Σέντραλ Παρκ το απόγευμα.
Περίπου 200 πτήσεις ακυρώθηκαν.
«Από τον Δεκέμβριο δεν πιστεύω πως πέρασε ούτε μία εβδομάδα χωρίς χιόνι. Είναι
παλαβό», είπε η Κάρα Ντίξον, φοιτήτρια
στο NYU.
Σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), ο παγετός
και η κακοκαιρία στη Βόρεια Καρολίνα και
στη Βιρτζίνια αναμενόταν να προκαλέσουν
«αρκετές» διακοπές ρεύματος και πτώσεις
δέντρων τις επόμενες ώρες.
Στο Τέξας πάνω από 250.000 νοικοκυριά
παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση παρότι οι
σταθμοί παραγωγής επανήλθαν σε λειτουργία, ενώ πάνω από 240.000 άλλα αντιμετώπιζαν επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης
σε Λουιζιάνα και Μισισιπή (νότια).
Οι κάτοικοι της πολιτείας είναι επίσης αντιμέτωποι με ελλείψεις και προβλήματα στην
ύδρευση, καθώς σωληνώσεις έσπασαν λόγω
του παγετού ακόμα και μέσα σε σπίτια. Σε
περίπου επτά εκατομμύρια Τεξανούς συστήθηκε να βράζουν το νερό πριν να το πιουν ή
να το χρησιμοποιήσουν στην κουζίνα, ενώ
περίπου 264.000 είναι αντιμέτωποι με διακοπές στην παροχή πόσιμου νερού.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον
Λευκό Οίκο η Λιζ Σέργουντ-Ράνταλ, σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, επισήμανε ότι θα
υπάρξουν πρωτοβουλίες της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης για να βελτιωθεί το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και να αποφευχθούν
στο μέλλον διακοπές όπως αυτές στο Τέξας.
Δεχόμενος σωρεία επικρίσεων για την έλλειψη προετοιμασίας των αρχών, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ κατηγόρησε
τον ERCOT, τον διαχειριστή του δικτύου
ηλεκτροδότησης, και δεσμεύθηκε ότι θα
διενεργηθεί έρευνα.
Ο τεξανός ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής
Τεντ Κρουζ, όψιμος ενεργός υποστηρικτής
του Ντόναλντ Τραμπ, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη έπειτα από έναν καταιγισμό
επικρίσεων διότι εν μέσω του κύματος της
κακοκαιρίας της κρίσης που προκάλεσε
ταξίδεψε με την οικογένεια στο μεξικανικό
θέρετρο Κανκούν. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί υποστηρίζοντας πως πήγε τα παιδιά
του στο Μεξικό και γύρισε αμέσως, χωρίς
να πείσει. Αργότερα, παραδέχθηκε πως διέπραξε σφάλμα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πειραιώς Financial
Holdings:
Δεν έχει ληφθεί
μέχρι στιγμής
απόφαση για ΑΜΚ
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου
και σε απάντηση σχετικού
ερωτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς
Financial HoldingsA.E. Ο
Όμιλος Πειραιώς παραμένειπλήρως προσηλωμένοςστην
εφαρμογήτου ήδη δημοσιοποιημένου επιχειρηματικού
σχεδίου μετασχηματισμού της
Τράπεζας.
Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου
αυτού αποτελεί η στρατηγική
επιτάχυνσηςτης μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE) με πλήθοςσυναλλαγών
και λύσεων, η οποία συνέχεται
στενά με την επίτευξη υγιούς
κερδοφορίας και εξυγίανσης
του ισολογισμού της Τράπεζας.
Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί
στις 23 Νοεμβρίου 2020 κατά
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2020, η
κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας
καιοι δράσεις μείωσης των NPE
σχεδιάζεται να ενισχυθούν
έως το τέλος του 2021 μέσω
ενός συνδυασμού στρατηγικών
πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου περί το €1δισ
(υπεραξία απόκρατικάομόλογα,
πώληση δραστηριότητας
cardsmerchantacquiring,
συνθετικές τιτλοποιήσειςκλπ)
που είναι ήδη σε φάση υλοποίησης, καθώς και συναλλαγών
τιτλοποίησης NPEύψους
€7δισ(projectsPhoenixκαι
Vega), οιοποίες βρίσκονται σε
τροχιάεπιτυχούςολοκλήρωσης.
Βασική προτεραιότητα και επιδίωξη της Τράπεζαςπαραμένει
η ταχεία αποκλιμάκωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
στον ισολογισμό της, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατόν
τόσο το ισχύον πρόγραμμα
εγγυήσεων «Ηρακλής» (HAPS),
όσο και την αναμενόμενη
επέκταση αυτού, όπως και κάθε
άλλο πιθανό διαθέσιμο σχήμα
στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό,
ο Όμιλος Πειραιώς εξετάζει,
σχεδιάζει και αναλύει διαρκώς
όλες τις διαθέσιμες στρατηγικέςεπιλογές κεφαλαιακής
ενίσχυσής του και έχει κάνει
τις αναγκαίες προετοιμασίες
προκειμένου να είναι σε θέση
να επωφεληθεί εγκαίρως από
κάθε ευνοϊκήσυγκυρία που θα
παρουσιαστεί στις αγορές, ενώ
παράλληλαδρομολογεί σειρά
πρόσθετων πρωτοβουλιών για
τη μεγιστοποίηση της αξίας
προς το συμφέρον των μετόχων
του, με στόχο την πλήρη εξυγίανσή του.

General Electric:

Ποιες νέες business
«βλέπει» στην Ελλάδα

Η

αναφορά του Αμερικανού πρέσβη, προχθές, στο έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα, περιλάμβανε ονομαστικά,
μεταξύ άλλων, τόσο την General Electric, όσο και το fund Fortress.

Κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι, αν
θυμηθούμε ότι ο Τζέφρι Πάιατ ήταν
αυτός που, τον Μάιο του 2019, έκανε
τα εγκαίνια ενός αιολικού πάρκου με
12 ανεμογεννήτριες στα Κάτω Λακκώματα Φωκίδας. Τι ιδιαίτερο είχε
αυτό το πάρκο; Κατ αρχήν, ήταν το
πρώτο στην Ελλάδα, το οποίο διέθετε ανεμογεννήτριες της General
Electric.
Σηματοδοτώντας έτσι το επίσημο
«μπάσιμο» του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στη χώρα μας.
Γιατί όσο κι αν φαντάζει παράδοξο, η GE μπορεί να είχε μέχρι
τότε παρουσία στην Ελλάδα μέσω άλλων δραστηριοτήτων,
όπως τα ιατρικά μηχανήματα, τα κλιματιστικά και τα ψυγεία,
αλλά ήταν παντελώς «απούσα» από την αγορά των ΑΠΕ, αν
και αποτελεί κυρίαρχο παίκτη στις ΗΠΑ και από τους μεγαλύτερους διεθνώς.
Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου
αιολικού πάρκου, εκτός από τον εξοπλισμό του με ανεμογεννήτριες GE 103-3,2 MW, είχε να κάνει με τον επενδυτή, δηλαδή
την εταιρεία Nostira, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου αιολικών ισχύος 181 ΜW του ομίλου Λογοθέτη,
που πέρασαν προς διετίας στο, ιδιαίτερα δραστήριο στη χώρα
μας, αμερικανικό fund Fortress. Και αυτό ενδιαφέρεται για
νέες επενδύσεις στην «πράσινη» ενέργεια.
Ο Παναγιώτης Γάτος, Senior Sales Manager της GE Renewable
Energy, είχε μιλήσει τότε για «δυναμική είσοδο της επιχείρησης στην ελληνική αγορά» σημειώνοντας ότι ως το τέλος του
2019 θα είναι σε λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος
150 MW, εξοπλισμένα από την GE.
Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ
(για το 2020), στην κατάταξη των κατασκευαστών η General
Electric έχει εγκαταστήσει 153,8 MW, καταγράφοντας μερίδιο
3,7%, με την κούρσα να οδηγούν η Vestas (με 1870,3 MW και
μερίδιο 45,5%), η Enercon (με 1079,1 MW και 26,2%) και
άλλες εταιρείες.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα, για διάφορους λόγους (απολιγνιτοποίηση,
στόχοι ΕΣΕΚ, κλιματολογικές συνθήκες), θεωρείται μια από τις πιο
“hot” αγορές για τις ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, το επιτελείο της GE,
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες
και επιβεβαίωσε με τον τρόπο του ο
Αμερικανός πρέσβης, διαβλέπει την
ευκαιρία και σκοπεύει να ανεβάσει
τον πήχη κινούμενη με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Και αυτό αφορά
τόσο τα χερσαία αιολικά, όσο και τα
υπεράκτια που αρχίζουν να «τροχοδρομούν» και στη χώρα μας.
Οι ΑΠΕ είναι όμως ο ένας τομέας στον οποίο «ποντάρει» ο
αμερικανικός κολοσσός. Ο δεύτερος,- και στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο-, είναι αυτός των νέων μονάδων φυσικού
αερίου στην Ελλάδα που είτε ήδη κατασκευάζονται, είτε είναι
στα σκαριά.
Ήδη η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 826 MW της
Mytilineos στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας θα είναι εξοπλισμένη
με την τουρμπίνα 9H.08 τύπου Η class που θεωρείται η κορυφαία σε επίπεδο μείωσης των εκπομπών και αποδοτικότητας
(σχέση κατανάλωσης καυσίμου ανά παραγόμενη MWh),
εξασφαλίζοντας θερμική απόδοση άνω του 63%
Αντίστοιχα επενδυτικά πλάνα για νέες μονάδες συνδυασμένου
κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο έχουν η ΤΕΡΝΑ (για την
Κομοτηνή), ο όμιλος Κοπελούζου (για την Αλεξανδρούπολη),
η Elpedison (για τη Θεσσαλονίκη), ο όμιλος Καράτζη (για τη
Λάρισα) και η Elvalhalcor (για τη Θίσβη).
Επομένως, ανοίγεται «πεδίο δόξης» και για την General
Electric που σε αυτό τον τομέα διαθέτει μεγάλη εμπειρία και
αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.
Το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας, όμως, επεκτείνεται ακόμη και σε πολλά από τα έργα επόμενης γενιάς που
βρίσκονται στα σκαριά όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και
την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, τις ηλεκτρικές
διασυνδέσεις και άλλα projects.

Χωρίς διόδια η επέκταση της λεωφόρου Κύμης
Η αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και το κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 350 εκ. ευρώ
Για το έργο της επέκτασης της λεωφόρου Κύμης κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα
Αχ. Καραμανλή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος.
Ο κ. Καραμανλής απάντησε πως το έργο θα γίνει κανονικά καθώς έχει προγραμματιστεί η δημοπρασία του εντός του έτους.
Την ίδια ώρα δεσμεύτηκε ότι δεν θα μπουν διόδια στην Λεωφόρο Κύμης.
Ο κ. Κουμουτσάκος σημείωσε πως το ζήτημα της βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής του Βορείου
Τομέα συνδέεται άμεσα με την μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, την
μείωση των χροναποστάσεων μεταξύ των προορισμών αλλά και του κόστους μεταφοράς των αγαθών. Ο κ. Κουμουτσάκος
ανέφερε ότι το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης -συνολικού μήκους 3,6 χλμ., εκ των οποίων 800μ αφορούν σε
σήραγγα με διάτρηση και άλλα 800μ αφορούν σε τμήμα εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover), έχει χαρακτηριστεί
εθνικής σημασίας.
Η αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και το κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 350 εκ.
€, χωρίς τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, ενώ υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες και περιβαλλοντικοί όροι. Επιπρόσθετα,
το έργο περιλαμβάνεται και στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών της Χώρας.
Ο κ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης κρίνεται απολύτως ώριμο, ολοκληρώνει
μια συνολική παρέμβαση που έχει σταματήσει στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Λυκόβρυσης και η υλοποίησή του θα
«ανακουφίσει» κυκλοφοριακά το σύστημα μεταφορών του βόρειου τομέα.
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Προσπάθεια
να ξεκλειδώσει
η φαρμακευτική
κάνναβη
Να ανοίξει τις πόρτες των εξαγωγών που από
μόνες τους μπορούν να αποτελέσουν τον
πολυπόθητο καταλύτη για τη δημιουργία και
την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας, επιχειρεί
η ηγεσία του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με το νέο νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική
κάνναβη, το οποίο αναμένεται το επόμενο
διάστημα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες,
κατ’ ουσίαν ακολουθεί τα πρότυπα της διαδικασίας που ισχύει σήμερα για τα γενόσημα
φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται
στην Ελλάδα, και τα οποία έχουν καταφέρει
τα τελευταία χρόνια να επιδεικνύουν σημαντική εξωστρέφεια. Συγκεκριμένα, με τη
νέα προτεινόμενη εξαγωγική διαδικασία, ένα
προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να
κυκλοφορήσει στην χώρα εισαγωγής του με
βάση απόφαση της αλλοδαπής αρμόδιας Αρχής, χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση
κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Σημειωτέον
ότι για την κυκλοφορία τέτοιων σκευασμάτων
στην Ελλάδα παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που προβλέπει
έκδοση ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας από
τον Ε.Ο.Φ. πριν από τη διάθεση του σε ασθενείς. Δεδομένου ότι σε χώρες όπου ήδη έχει
αναπτυχθεί μία ισχυρή βιομηχανική βάση για
σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης, όπως
το Ισραήλ και η Γερμανία, οι κανονισμοί είναι
πιο ευέλικτοι σε ο,τι αφορά το παραγόμενο
προϊόν (ποσοστό περιεκτικότητας τετραϋδροκανναβινόλης – THC κοκ), η συγκεκριμένη
πρόβλεψη αναμένεται να παίξει σημαντικό
ρόλο στο να επιτυγχάνουν εταιρείες στην
ελληνική επικράτεια να κλείνουν συμφωνίες
αποκλειστικά προς εξαγωγή: Από τον ξηρό
ανθό, ως τις έτοιμες φαρμακευτικές ουσίες.
Εξάλλου η ζήτηση από χώρες όπου ήδη έχει
αναπτυχθεί σοβαρή βιομηχανία γύρω από
τη φαρμακευτική κάνναβη είναι τεράστια.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δημοσίευσαν το επιχειρηματικό
newsletter για την παγκόσμια αγορά κάνναβης, MJBizDaily, το Ισραήλ κατά το α’
εξάμηνο του 2020 προχώρησε σε εισαγωγές
φαρμακευτικού ξηρού ανθού κάνναβης, υψηλής περιεκτικότητας THC, άνω των 6 τόνων.
Σχεδόν ίδιες ήταν οι εισαγωγές της Γερμανίας. Οι περισσότερες μάλιστα έγιναν από τον
Καναδά, μαρτυρώντας το μεγάλο κενό που
υπάρχει μεταξύ καλλιέργειας και παραγωγής
επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η ζήτηση δε στο
Ισραήλ είναι τέτοια που η κυβέρνηση επέτρεψε εισαγωγές σε παραγωγούς κάνναβης
που δεν είναι πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο βέλτιστης πρακτικής καλλιέργειας και
παραγωγής «EU-GMP» που έχει επιβάλει η
ΕΕ για τις ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που μαρτυρά και τη μεγάλη προοπτική που υπάρχει
σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διεθνώς.
Στην Ελλάδα, πάλι, αν και την τελευταία τριετία καταγράφηκε μία δυναμική εκκίνηση
με τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου
για ενδιαφερόμενους επενδυτές και αδειοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων, όλα σχεδόν
εξακολουθούν να μένουν στα χαρτιά.
Υπολογίζεται ότι έχουν δοθεί πάνω από 60
άδειες για τη δημιουργία ειδικών μονάδων
καλλιέργειας και παρασκευής προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης. Ωστόσο μόλις
μία μετουσιώνεται σε τελικό αποτέλεσμα…

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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88 προσλήψεις
στο Δήμο Κω
Ο Δήμος Κω ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά ογδόντα οχτώ
(88) ατόμων, χρονικής διάρκειας και διαφόρων ειδικοτήτων,
όπως αυτές αναφέρονται: 101
ΠΕ Διοικητικού 4 Μηνών 1 102
ΠΕ Διοικητικού 8 Μηνών 3 103
ΔΕ Διοικητικού 4 Μηνών 3 104
ΔΕ Διοικητικού 8 Μηνών 2 105
ΠΕ Οικονομικού 8 Μηνών 1 106
ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει
ΤΕ Πληροφορικής εν ελλείψει
ΔΕ πληροφορικής 8 Μηνών 2
107 ΠΕ Αρχιτέκτονες μηχανικοί
8 Μηνών 2 108 ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί Εν ελλείψει ΤΕ 8 Μηνών
1 109 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτής) 4 Μηνών
1 110 ΔΕ Οδηγών 4 Μηνών 2
111 ΔΕ Οδηγών 8 Μηνών 10 112
ΥΕ Εργατών 4 Μηνών 38 113
ΥΕ Εργατών 8 Μηνών 20 114
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ. Εν
ελλείψει ΤΕ 8 μηνών 1 115 ΠΕ
Τοπογράφων Μηχ. Εν ελλείψει
ΤΕ 8 1 Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συμπληρώσουν την
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα
παρακάτω δικαιολογητικά: 1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων
της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση),
στην οποία θα αναφέρεται ότι
πληρούν τα απαιτούμενα γενικά
προσόντα, όπως ορίζονται στην
παρούσα ανακοίνωση. 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου
απαιτείται καθώς και όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν. 1599/1986, με την οποία θα
δηλώνουν το χρονικό διάστημα
(ημερολογιακά και διάρκεια),
κατά το οποίο τυχόν έχουν
απασχοληθεί στο Δήμο Κω με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών, ώστε να
ελεγχθεί το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης 5. Υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986 για τυχόν εμπειρία στον οικείο φορέα
αντίστοιχης ειδικότητας στα
πλαίσια εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού
COVΙD-19. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν
τη συνημμένη αίτηση και να
την υποβάλουν, μαζί με τα
απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με
ηλεκτρονικό τρόπο στο email:
hr@kos.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από
Παρασκεύη 19/02/2021 έως και
Δευτέρα 22/02/2021

10 θέσεις εργασίας
στο Δήμο Δελφών

Α

ΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για τη λειτουργία των δομών
«Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α)» στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2020-2021) στο Δήμο Δελφών, που εδρεύει
στην Άμφισσα Ν.Φωκίδας
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
αφορούν την ΣΟΧ 1/2020 θα υποβάλλονται στο Δήμο
Δελφών με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail: protokollo@
delphi.gov.gr και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στο ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ/ Δνση
Διοικητικών Υπηρεσιών/ Ρήγα Κοντορήγα 12/ Άμφισσα, Τ.Κ. 33100.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή
η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών, είτε με
ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών
συνθηκών, ο/η υποψήφιος/α δύναται να υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα
με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος/α, θα
προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως

άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του
κορωνοϊού COVID-19.
Οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης
υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
ως ανωτέρω. Επιπλέον να γίνει ανάρτηση της ΣΟΧ
1/2020 στο site του Δήμου http://www.dimosdelfon.
gr Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε (1)
ημερήσια και (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδες
του Νομού Φωκίδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν ολόκληρη την Ανακοίνωση, το Παράρτημα αυτής και το σχετικό Έντυπο Αίτησης, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών.

Με 700 άτομα ενισχύονται οι Δασικές Υπηρεσίες
Mε 700 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύει τις δασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αφορούν 350 θέσεις Δασολόγων ΠΕ, 200 θέσεις Δασοπόνων ΤΕ και 150
θέσεις Διοικητικών ΔΕ. Οι 700 υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς σε δήλωσή του αναφέρει: Στηρίζουμε και ενισχύουμε την προσπάθεια
των δασικών υπηρεσιών στο δύσκολο και συγχρόνως πολύτιμο έργο που επιτελούν για τους πολίτες. Η
Δασική Υπηρεσία έχει αναλάβει να ολοκληρώσει σημαντικές δράσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όπως: αναμόρφωση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών εντός του 2021 σύμφωνα με το νέο
θεσμικό πλαίσιο του ν. 4685/20. απορρόφηση των πιστώσεων, που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2104-2020 για έργα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. συμμετοχή και
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων. άμεση εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελετών
για τα δημόσια δάση. σχεδιασμό μελετών αντιπυρικών σχεδίων των δασικών οικοσυστημάτων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης συμμετέχει
στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας για ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του
ΟΑΕΔ. Άμεσα θα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων ανά οργανική δομή και ειδικότητα. Στη συνέχεια
θα δημοσιευθεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία υποβολή αιτήσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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1.030 προσλήψεις ειδικών φρουρών
για τη φύλαξη των ΑΕΙ (ΦΕΚ)

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.
Νόμος του Κράτους έγινε και επίσημα με τη δημοσίευσή του
σε ΦΕΚ το ψηφισμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη 1.030 Ειδικών
Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία. Η μονάδα θα 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.
Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. θα συνεργάζεται με τον πρύτανη
ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. θα
διευκολύνουν το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. θα 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. θα 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 θα φέρει πυροβόλο όπλο, θα συνεργάζεται με
τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και θα 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. θα υπάγεται στην
Ελληνική Αστυνομία, η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση θα
ρυθμίζεται από τις πάγιες διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό
προσωπικό και τους ειδικούς φρουρούς και η μισθοδοσία του
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
Η μονάδα θα 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 και θα στελεχωθεί 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
θα 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 θα 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.
Επίσης θα 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
θα μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.
Η διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕΚ στο Μέρος Β Προστασία Ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση Ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος, με την πολιτική ασφάλειας και προστασίας
των ΑΕΙ, με τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) και το Πειθαρχικό Δίκαιο αναλυτικά απο τα
άρθρα 12 έως 32.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2745
Γ΄/19-02-2021 έκθεση επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου
Θεσσαλονίκης Δημητρίου Ζαχάκου
, και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας
της δικηγόρου Θεσσαλονίκης , Μαρίας Κρέκη επιδόθηκε στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Αθηνά
Κωνσταντινίδου για την Μόνικα Ιορδανίδου του Νικολάου και της Κλειούς
πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης , οδός
Μιαούλη αρ. 18 και ήδη αγνώστου
διαμονής, , επικυρωμένο αντίγραφο
της από 19/02/2021 ΑΙΤΗΣΗΣ της
Αλεξάνδρας Αβραμίδου του Αλεξάνδρου και της Σοφίας , κατοίκου Θεσσαλονίκης , οδός Μιαούλη αρ. 18. με
ΓΑΚ 2495/2021 και ΕΑΚ 2068/2021 ,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 19/02/2021
πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας του
άνω Δικαστηρίου , με την οποία ορίζεται δικάσιμος για προσωρινή διαταγή
η 22/02/2021 ημέρα Δευτέρα , ώρα
10:00 π.μ., στην αίθουσα 213Α (2ος
όροφος) . Καλείται δε η καθ’ ής να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης αυτής όταν και όπου αρμοδίως ορίζεται.
Θεσσαλονίκη 19-02-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος

Προκήρυξη
για θέσεις εργασίας
στον δήμο Ρόδου
O δήμος Ρόδου ανακοινώνει
την πρόσληψη τριάντα (30)
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων
ως κάτωθι αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα
για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης
της παρούσας ανακοίνωσης
στον πίνακα Ανακοινώσεων του
Δημαρχείου(Πλ. Ελευθερίας 1
-Ρόδος) μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2021,ημέρα Τετάρτη
ώρα 12:00 μμ.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη
Δήλωση και να την υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.
gr. Σε περίπτωση αδυναμίας
υποβολής της αίτησης με τον
προαναφερόμενο τρόπο, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
καταθέσουν τη σχετική αίτηση
με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στον
Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία
Ελευθερίας 1, Ρόδος, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας και
συνεννόησης με την υπηρεσία
για αποφυγή συνωστισμού
(τηλέφωνα επικοινωνίας:
2241361214).
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Προσλήψεις στον δήμο Δραπετσώνας

ΑΣΕΠ: Στην τελική ευθεία
782 προσλήψεις σε δήμους
και περιφέρειες

Η

Εγκύκλιος απευθύνεται σε συγκεκριμένους ΟΤΑ και περιλαμβάνει
αναλυτικές οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και μέχρι πότε
Η καταληκτική προθεσμία ανάρτησης του σχετικού αρχείου από τους
ΟΤΑ ορίζεται η 1η Μαρτίου.
Το Υπουργείο ζητά τις άμεσες ενέργειες της Αυτοδιοίκησης εντός της προθεσμίας της 1ης Μαρτίου
«ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της Προκήρυξης
το συντομότερο δυνατόν».
Πρόκειται για την αριθμ. 12119/18.2.2021 Εγκύκλιο
της Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα,
με τίτλο «Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των
θέσεων τακτικού προσωπικού των Φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο
του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους
2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών».
Απευθύνεται σε συγκεκριμένους ΟΤΑ, που μπορείτε
να δείτε και στο τέλος του παρόντος και περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να
κάνουν και μέχρι πότε. Υπογραμμίζουμε ότι καταληκτική προθεσμία ανάρτησης του σχετικού αρχείου
από τους ΟΤΑ ορίζεται η 1η Μαρτίου. Η αποστολή
του σχετικού εγγράφου μετά των δικαιολογητικών
πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ανάρτηση του αρχείου και σε κάθε περίπτωση έως την
1η Μαρτίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν αναρτηθεί από Δήμο το απαιτούμενα αρχείο στον ειδικό τόπο και δεν αποσταλεί
το έγγραφο μετά των δικαιολογητικών εμπρόθεσμα,
οι θέσεις του Δήμου δεν θα συμπεριληφθούν στον
Πίνακα του Υπουργείου προς το ΑΣΕΠ.
Το Υπουργείο ζητά τα εξής:

α) να αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
για θέματα προσωπικού Τ.Α του ΥΠ.ΕΣ., (https://
aftodioikisi.ypes.gr) συμπληρωμένο το αρχείο που
θα αντλήσουν από τον τόπο, μετονομάζοντάς το σε
EGRITIKI2021_.
β) να αποστείλουν, μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση
info@ypes.gr έγγραφο με θέμα «Δικαιολογητικά
για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2021 Δήμου …….ή Περιφέρειας……», με
το οποίο θα βεβαιώνεται η πληρότητα και ορθότητα
του αναρτημένου πίνακα (EGRITIKI2021_) μνημονεύοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε
αυτός και καταχωρήθηκε από το φορέα στη σχετική
στήλη του πίνακα, συνοδευόμενο από ένα αρχείο
με τα αναφερόμενα στο έγγραφο δικαιολογητικά,
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του εγγράφου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις 748 θέσεις τακτικού
προσωπικού που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο και στις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη Εγκύκλιος, ένα μέρος τους θα παρακρατηθεί
με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, προκειμένου
να πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα, με βάση
την παρ.1 του αρ.3 του ν.2643/1998 ως ισχύει, και
άρα οι εν λόγω θέσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον
Πίνακα που θα στείλει το Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ
για την έκδοση της Προκήρυξης.

Ο δήμος Μακρακώμης προσλαμβάνει υπαλλήλους
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από
την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ μήνεςγια την άμεση λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό covid-19.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας, πρέπει να
υποβάλλουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007,σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν ή έχουν απασχοληθεί
(δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το οποίο οριοθετείται ρητώς εκ του νόμου, με αφετηρία
το τέλος της απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω
(χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης -ΑΜΚΑ 6.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 7.Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου -ΑΦΜ 8.Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να
εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
Ανά κατηγορία:
Δίπλωμα οδηγού Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ
Πτυχίο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από
19/02/2021 έως και 23/02/2021στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου –Γραφείο Πρωτοκόλλου
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας
(Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας», με κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756,
Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης
Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ. επικ.: 2132074639, κα Δέσποινα
Δάιου.
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 χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.keratsini-drapetsona.
gr), 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) 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 β) 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.

Θέσεις εργασίας στον δήμο Πικερμίου
Πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος
καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά
προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
protokolo@0164.syzefxis.gov.gr, ή εναλλακτικά στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12,
Ραφήνα19009, στους αρμόδιους υπάλληλους: Σοφία Παπαγεωργίου, Βασιλική Φωτιάδη, (τηλ: 22943 –21029, - 21056).
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες
λόγω του κατεπείγοντος και αρχίζει από την επομένη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, και συγκεκριμένα από 20-2-2021, ημέρα Σάββατο έως και τις 23-2-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
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Ιδιωτικές κλινικές για
αποσυμφόρηση στο ΕΣΥ
Την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ τις
τελευταίες ημέρες στην Αττική, επιχειρεί
να «εκτονώσει» το υπουργείο Υγείας με
την εξασφάλιση κλινών ΜΕΘ αλλά και
απλών κλινών covid σε μεγάλες ιδιωτικές
κλινικές. Τις τελευταίες ημέρες είναι σε
εξέλιξη η διαπραγμάτευση της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας με τους «κλινικάρχες» ενώ σύμφωνα με πληροφορίες
του ethnos.gr, μία οριστική συμφωνία
θα επιτευχθεί ή την ερχόμενη Δευτέρα
ή την Τρίτη οπότε και θα γίνει το τελικό
ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών.
Το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να εξασφαλίσει κρεβάτια σε ΜΕΘ αλλά και
απλές κλίνες covid από τις ιδιωτικές στην
Αττική, για την περίπτωση που συνεχισθεί
η αύξηση των σοβαρών περιστατικών
covid στο ΕΣΥ αλλά και οι διασωληνωμένοι.
Προς ώρας λένε πηγές του ethnos.gr δεν
έχει επιτευχθεί συμφωνία καθώς οι δύο
πλευρές δεν τα βρίσκουν ως προς τις
αμοιβές καθώς θα είναι η πρώτη φορά
που ο ιδιωτικός τομέας θα νοσηλεύσει
περιστατικά κορονοϊού αφού μέχρι
σήμερα θεωρείται covid free. Ωστόσο αν
δεν επιτευχθεί μία συμφωνία, το υπουργείο Υγείας δεν αποκλείει να προχωρήσει
ακόμη και σε επίταξη, όπως είχε γίνει στη
Θεσσαλονίκη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη φετινή
χρονιά, ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας
έχει παραχωρήσει έναντι αμοιβής
βέβαια, 102 κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο σύστημα ώστε να νοσηλεύονται πάσχοντες
από άλλα νοσήματα και όχι από covid,
δεδομένου ότι οι εντατικές στα δημόσια
νοσοκομεία είναι ασφυκτικά γεμάτες
λόγω του κορονοϊού.
Τα προηγούμενα χρόνια οι ιδιωτικές
κλινικές παραχωρούσαν στην Αττική από
50 έως 60 κλίνες ΜΕΘ.
Πάντως αυτή η πίεση στο ΕΣΥ θα κρίνει
τις επόμενες ημέρες και αν θα αρθούν
σε ένα βαθμό τα αυστηρά περιοριστικά
μέτρα στην Αττική.
Οι ειδικοί επιδιώκουν να ανοίξουν ξανά
τα σχολεία αλλά και το εμπόριο, έστω με
τη μέθοδο του click away και click inside,
αφού ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι
σε απόγνωση, όπως άλλωστε και οι πολίτες που από τον περασμένο Νοέμβριου
ζουν υπό lockdown.

Lockdown:

Η αρχή του τέλους για το Τέλος
Επιτηδεύματος το 2021

Τ

ην απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος για τους μήνες που οι επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες δεν λειτούργησαν με κρατική εντολή το 2020, σχεδιάζει
το υπουργείο Οικονομικών. Εναλλακτικά συζητείται και “οριζόντια” μείωση 30% με
πρόθεση, να μπορούσε σταδιακά αυτός ο κεφαλικός φόρος ανά επαγγελματικό ΑΦΜ και
ΚΑΔ, να καταργηθεί οριστικά στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Ωστόσο, «στο ζύγι» επίσης βάζουν κι όλες τις άλλες δαπάνες
για μέτρα στήριξης, αλλά και τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού, που έχει «μπατάρει» ήδη βαθύτερα σε μεγαλύτερα ελλείμματα από εκείνα που αρχικώς προβλέπονταν,
όταν πριν τρεις μήνες είχε κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Εν όψει της υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος που
ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα και για λόγους δικαίου, αλλά
και σύμφωνα με τη δέσμευση για μείωση της υπέρμετρης
φορολογικής επιβάρυνσης, οι εισηγήσεις προς την ηγεσία
της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείο είναι τρεις:
· να διαγραφεί 1/12 του τέλους επιτηδεύματος για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριοτήτων, για κάθε μήνα που είχε
διαταχθεί η αναστολής λειτουργίας τους.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημαίνει, για παράδειγμα,
με 4 μήνες αναστολής λειτουργίας από το Κράτος, ότι:
(α) έμπορος ή ελ. Επαγγελματίας θα πληρώσει τέλος Επιτηδεύματος 433 αντί 650 ευρώ
(β) εταιρίες με έδρα σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις έως
200.000 κατοίκους: 533 αντί 800 ευρώ
(γ) εταιρίες με εμπορική επιχείρηση και έδρα σε πόλη πάνω
από 200.000 κατοίκους: 667 αντί 1.000 ευρώ
(δ) 400 αντί 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
· να μην ισχύσει πρόστιμο 22% για όσους δεν δαπάνησαν το
30% των εισοδημάτων τους με τραπεζικά μέσα πληρωμών.
Και αυτό διότι επί 6 μήνες και πλέον, κανείς δεν μπορούσε
να δαπανήσει όσα θα ήθελε σε ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ
και ταξίδια, συνεπώς θα ήταν άδικο να εισπράττει και πρόστιμα το δημόιο για δαπάνες 30% που δεν έγιναν. Άλλωστε
το μέτρο επεβλήθη προ Κορωνοϊού για να αποκαλυφθούν τα
πραγματικά εισοδήματα σε αυτούς ακριβώς τους κλάδους.
Αλλά ο στόχος αυτός εξέλιπε πλέον, αφού ούτε έσοδα έχουν
πια, αλλά ούτε και αποζημιώνονται για όσα φοροαπέκρυπταν
επί χρόνια. Συνεπώς το εγχείρημα μπορεί να ανασταλεί για
1 χρόνο τουλάχιστον, ώστε να ισχύσει στην εκκαθάριση για
τους φόρους εισοδήματος του 2020 το προηγούμενο όριο
10% που καλύφθηκε εύκολα για τους περισσότερους, λόγω
της διάδοσης της χρήσης πλαστικού χρήματος στα e-shops,
στα σούπερ-μάρκετ κλπ κατά την καραντίνα.
. να χαλαρώσουν τα τεκμήρια διαβίωσης που επεβλήθησαν
προ Μνημονίων το 2008, αλλά το 2020 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζούσαν επί μήνες με τα 534 ευρώ, ασχέτως
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περιουσιακής κατάστασης. Και τα τρία ενδεχόμενα αυτά,
δεν έχουν ακόμα τεθεί στους θεσμούς. Οι υποστηρικτές των
φοροελαφρύνσεων θέλουν «εδώ και τώρα» απόφάσεις και όχι
τον Μάιο ή Ιούνιο, γιατί σε περίπου ένα μήνα θα ξεκινήσουν οι
φορολογικές δηλώσεις και, αν δεν γίνουν γρήγορα οι αλλαγές,
θα εκδοθούν άμεσα τα εκκαθαριστικά.
Παρότι πληρωμές δεν απαιτούνται πριν τον Ιούνιο, η καθυστέρηση εφαρμογής θα οδηγούσε σε νέα εκκαθάριση και
συμψηφισμούς. Επιπλέον, σύμφωνα με τους εισηγητές, η
αβεβαιότητα μπορεί να βαρύνει την ψυχολογία της αγοράς,
που έχει ήδη μπροστά της συσσωρευμένα και πολλά άλλα
βάρη ακόμα, όπως αναστολές πληρωμής φόρων, παράταση
καταβολής εισφορών , αναδρομικές εκκαθαρίσεις ΕΦΚΑ,
δανειακές υποχρεώσεις, επιταγές κλπ.
Από την άλλη, όσο και αν σε επίπεδο προθέσεων όλοι δείχνουν
να συμφωνούν, στο υπουργείο Οικονομικών είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν και τι θα γράψουν στις Εκθέσεις τους η
θεσμοί και η Κομισιόν –ειδικά τώρα που ο δανεισμός από τις
διεθνείς αγορές είναι πλέον τα μόνα «σίγουρα» και σχετικά
«φθηνά» έσοδα του Κράτους.
Ωστόσο, πριν από τον Μάρτιο τουλάχιστον, ουδείς σε Ελλάδα
και Ευρώπη μπορεί να γνωρίζει επισήμως, όχι μόνον πώς
πάνε τα πράγματα για το 2021, αλλά ούτε καν τι απέγιναν το
κρατικό έλλειμμα και η Ανάπτυξη το 2020! Άρα κάθε τυχόν
βεβιασμένη κίνηση, με άγνωστες ακόμα και τις συνέπειες από
το 3ο lockdown που βρίσκεται σε εξέλιξη, φοβίζει πολλούς,
εντός ή εκτός Ελλάδος. Και όχι άδικα ίσως, γιατί κάθε επιλογή
εγκυμονεί κινδύνους και μπορεί να υπονομεύσει όχι μόνον
την τύχη των συγκεκριμένων φοροελαφρύνσεων, αλλά και
την ομαλή αποκατάσταση της οικονομίας, και την μετάβαση
της χώρας συνολικα όμως στην νέα πραγματικότητα μετά το
τέλος της πανδημίας (και παρά τις ως τώρα θυσίες, τα εμβόλια, το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και το δύσκολο πείραμα
του Τουρισμού που έχει να αντιμετωπίσει ακόμα η Ελλάδα).
Ειδικά όμως για το Τέλος Επιτηδεύματος, ακόμη και αν οι
αποφάσεις ή οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης καθυστερήσουν
ως τον Ιούνιο που θα πληρωθεί η α΄δόση φόρου εισοδήματος
ή και περισσότερο ακόμα, δεν θεωρείται πως συνιστά αυτό
καταστροφή. Αντιθέτως θεωρείται βέβαιο ότι μόλις βρεθεί
δημοσιονομικός χώρος και οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα ξεκινήσει και η σταδιακή κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος.

Διαβάστε
καθημερινά
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το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Μίχαλος: Απαραίτητη
η στοχευμένη δημοσιονομική επέκταση για
την αποφυγή νέας κρίσης χρέους
«Η δημοσιονομική επέκταση σε αυτή τη φάση
είναι απαραίτητη. Πρέπει, όμως, να παραμείνει
όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη. Γιατί το τελευταίο που θα θέλαμε, θα ήταν να μετατραπεί η
υγειονομική κρίση σε μια νέα κρίση χρέους».
Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος στη διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση του Προϋπολογισμού
Πολιτών, από την ερευνητική ομάδα Διαφάνεια του Προϋπολογισμού.
Ο K. Μίχαλος πρόσθεσε: «H Ελλάδα, για
δεύτερη φορά σε μια δεκαετία, πρέπει να βρει
το δρόμο εξόδου από μια μεγάλη κρίση. Να
διασφαλίσει όρους ανάκαμψης και ανάπτυξης,
αλλά και δημοσιονομικής σταθερότητας και
βιωσιμότητας. Αυτό απαιτεί κατάλληλη πολιτική διαχείριση. Απαιτεί όμως και ευρεία
συναίνεση: η οποία χτίζεται στη βάση της
διαφάνειας, της λογοδοσίας. Χτίζεται στη
βάση της προσβασιμότητας, της κατανόησης,
του ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου. Γι’ αυτό
είναι τόσο σημαντική η έκδοση του Προϋπολογισμού Πολιτών».
Για τον προϋπολογισμό του 2021 ο Κ. Μίχαλος
σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
και για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία και πρόσθεσε: «Θα πρέπει το Σύμφωνο
Σταθερότητας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
Και ενδεχομένως, να υπάρξει και διαφορετική
αντιμετώπιση για κάθε χώρα, ώστε η προσαρμογή να είναι ομαλή και να μην επηρεαστεί η
πορεία ανάκαμψης. Αυτό βεβαίως δεν αφήνει
περιθώρια εφησυχασμού για μια οικονομία
όπως η ελληνική: με υψηλό δημόσιο χρέος
και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Η
δημοσιονομική επέκταση σε αυτή τη φάση
είναι απαραίτητη. Πρέπει, όμως, να παραμείνει
όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη. Γιατί το τελευταίο που θα θέλαμε, θα ήταν να μετατραπεί η
υγειονομική κρίση σε μια νέα κρίση χρέους».
Ο ίδιος υπογράμμισε στη συνέχεια ότι ζητούμενο για τη χώρα σήμερα είναι να διατηρήσει
την εμπιστοσύνη των αγορών και να εξασφαλίσει την αναχρηματοδότηση του χρέους της,
ενώ ζητούμενο για την επόμενη μέρα -μετά
την πανδημία- είναι η σταδιακή μείωση των
ελλειμμάτων και η επιστροφή σε συνθήκες
δημοσιονομικής ισορροπίας.

