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Ένας χρόνος
από το ξέσπασμα
της πανδημίας
Ένας χρόνος ολοκληρώθηκε
από την αρχή του sell-off που
πυροδότησε η έλευση της
Covid-19 στις 19 Φεβρουαρίου
του 2020, η οποία και εξελίχθηκε γρήγορα σε πανδημία, προκαλώντας
τριγμούς σε οικονομίες και αγορές. Η
ύφεση-σοκ, η βουτιά του τουρισμού, η
αλλαγή του επενδυτικού τοπίου αλλά και ο
ωκεανός ρευστότητας και στήριξης που
διοχετεύθηκε από την πλευρά της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής διεθνώς,
ήταν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά
αυτής της κρίσης η οποία ακόμα βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη, με τον "σύμμαχο" των
εμβολίων ωστόσο να έχει δώσει ένα πρώτο
χρονοδιάγραμμα για το "πότε" θα μπορούσε
να ελεγχθεί και να επιτρέψει τη μερική
επιστροφή στη νέα κανονικότητα η οποία
σίγουρα δεν θα μοιάζει με αυτήν που ξέραμε
πριν 12 μήνες.

ΟΑΕΔ: Ποιες εκπαιδευτικές
δομές κλείνουν
έως την 1η Μαρτίου
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε
ότι παρατείνεται η προληπτική
αναστολή της δια ζώσης
εκπαιδευτικής λειτουργίας στις
ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές
σχολές) Μαθητείας, τα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ
(Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) έως
και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 και ώρα
6:00, στις περιοχές που βρίσκονται σε
επίπεδο αυξημένου κινδύνου και πολύ
αυξημένου κινδύνου. Η απόφαση ελήφθη
κατόπιν της δημοσίευσης της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης « Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ
B΄648/20.02.2021). Η εκπαιδευτική διαδικασία διενεργείται με την εξ αποστάσεως
σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.
Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν
τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με
υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με
τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

Lockdown: Σενάριο για νέο κωδικό στα SMS

Προς άνοιγμα του λιανεμπορίου
αρχές Μαρτίου
Α

ντίστροφα μετρά ο χρόνος από
σήμερα για κυβέρνηση και
επιστήμονες, καθώς τα 24ωρα
που έπονται θα καθορίσουν το κατά
πόσο τα περιοριστικά μέτρα που είναι
σε ισχύ στην Αττική, θα παραταθούν
ή όχι. Η περιοχή της πρωτεύουσας
ωστόσο είναι στο κόκκινο, ενώ και η
κατάσταση στα νοσοκομεία δεν είναι
και η καλύτερη αφού η πίεση ολοένα
και αυξάνεται.
Όπως έχει μεταφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα το protothema.gr,
τόσο οι λοιμωξιολόγοι όσο και οι αρμόδιοι από την κυβέρνηση που ασχολούνται με τα της πανδημίας επιθυμούν
να δουν την κοινωνία και την αγορά να
βαδίζει προς την κανονικότητα. Από
την μία γιατί η πίεση στην οικονομία
είναι μεγάλη και από την άλλη γιατί
και οι επιστήμονες γνωρίζουν πως
παρά τα ευεργετικά αποτελέσματα
του lockdown ο παράγοντας «ενδοοικογενειακή μετάδοση» είναι πολύ
σημαντικός για να αγνοηθεί.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, για
κάθε μήνα που είναι κλειστό το λιανεμπόριο, προστίθεται 0,7% του ΑΕΠ
στο πρωτογενές έλλειμμα. Χαρακτηριστικό είναι δε πως μόνο τους πρώτους
δύο μήνες του 2021, το έλλειμμα έχει
ήδη επιβαρυνθεί κατά 1,4% του ΑΕΠ,
ενώ από το 3,9% του ΑΕΠ που προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2021
βρισκόμαστε ήδη στο 5,3%, εάν δεν
αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι
της αγοράς επιθυμούν διακαώς την
επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα, αφού εκτός από τα κρατικά
ταμεία, επιβαρύνονται και οι ίδιες οι
επιχειρήσεις από την απραξία.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης,
μιλώντας την Κυριακή στο MEGA,
εξέφρασε από πλευράς του την αισιοδοξία πως από την ερχόμενη Δευτέρα το λιανεμπόριο ίσως ανοίξει. «Το
λιανεμπόριο έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε

τρόπο του έχει προταθεί» είπε, για να
προσθέσει «το υπουργείο Ανάπτυξης
στέκεται στο πλευρό της πραγματικής οικονομίας, και οι προσπάθειες
όλων είναι να επαναλειτουργήσουμε
με ασφάλεια. Ανάλογα με την πορεία
των κρουσμάτων θα προτείνουμε είτε
με click away είτε με click inside».
Ο δεύτερος άξονας που εξετάζεται, και
θεωρείται ίσως ο πιο σημαντικός είναι οι αντοχές του συστήματος υγείας
στην Αττική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής πνευμονολογικής
εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, ο οποίος
μίλησε στο OPEN την Κυριακή, «η
Αττική έχει το μεγαλύτερο φόρτο στα
νοσοκομεία από την αρχή της πανδημίας και έχει μπει σε ένα περιβάλλον
ίσως το πιο πιεστικό από την αρχή
της πανδημίας», ενώ ο ίδιος τόνισε
ότι δεν θεωρεί πιθανό να βελτιωθεί
η κατάσταση έως την 1η Μαρτίου.
Μέχρι χθες ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
ήταν 326 άτομα. Η Αττική δε, σηκώνει
μεγάλο φόρτο, κάτι που αναγνώρισε
και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος είπε πως «πιεζόμαστε πολύ». Κατά την επίσκεψή του
στο εμβολιαστικό κέντρο στο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
ο κ. Κικίλιας είπε χαρακτηριστικά:
«μας ανησυχεί η πίεση που δέχεται

το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως
στην Αττική, και η αύξηση στις νοσηλείες Covid που επειδή είναι ένα
δυναμικό φαινόμενο, οδηγούν και
στην αύξηση στις νοσηλείες ΜΕΘ.
Πιεζόμαστε στην Αττική στις ΜΕΘ,
συνεχώς προσαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο. Και γι' αυτό το
λόγο θα 'ήθελα να συστήσω για μία
ακόμη φορά πολύ μεγάλη προσοχή».
Έτσι, με την εικόνα αυτή διαμορφωμένη, κυβέρνηση και επιστήμονες είναι
με το βλέμμα στην Τετάρτη, όπου οι
λοιμωξιολόγοι στην σύσκεψή τους
θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις
έχοντας αναλύσει τα δεδομένα που
προκύπτουν από τα κρούσματα και
τις νοσηλείες στα νοσοκομεία της
Αττικής. Ωστόσο, παρά την… καλή
διάθεση, τα στοιχεία είναι αμείλικτα
και η παράταση του lockdown είναι
πλέον κοντά.
Το βασικό σενάριο θέλει την επέκταση των μέτρων περιορισμού για μία,
ίσως και δύο εβδομάδες μετά την
28η Φεβρουαρίου. Ο χρόνος αυτός
θα λειτουργήσει θεραπευτικά για τα
νοσοκομεία της Αττικής, αφού η μείωση στα κρούσματα θα αποτυπωθεί
και στην πίεση στο ΕΣΥ, αφού οι διασωληνώσεις, που δεν είναι καθαρή
στατιστική καταμέτρηση, αποτυπώνονται με χρονοκαθυστέρηση.

Από την άλλη, με δεδομένη την εκπεφρασμένη άποψη ορισμένων επιστημόνων πως η 1η Μαρτίου θα είναι μέρα
μερικού ανοίγματος, συζητείται πολύ
το σενάριο της μέσης λύσης. Δηλαδή,
μερική επιστροφή στην κανονικότητα
για λιανεμπόριο με λειτουργία μέσω
του click away, την Δευτέρα ή το αργότερο στις 8 Φεβρουαρίου.
Προς αυτήν την κατεύθυνση τοποθετήθηκε και ο καθηγητής Παθολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,
Χαράλαμπος Γώγος, χθες το πρωί.
«Υπάρχει μια βάση συζήτησης για
να ανοίξει το λιανεμπόριο από Δευτέρα από την άποψη ότι δε φαίνεται
να επηρεάζει πολύ αυτό το σύστημα λειτουργίας, αφού έτσι κι αλλιώς
υπάρχει κινητικότητα», είπε.
Για να συμβεί, όμως, κάτι τέτοιο,
στην κυβέρνηση εξετάζουν κάθε
πιθανή επιλογή προκειμένου να
μην δημιουργείται σύγχυση κατά
τους ελέγχους, αλλά και για να μην
υπάρχει κατάχρηση των SMS. Στο
πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι έχουν πέσει αρκετές προτάσεις οι οποίες και
εξετάζονται με την συμμετοχή όλων
των αρμόδιων φορέων, κεντρικά της
κυβέρνησης, της Πολιτικής Προστασίας, του υπουργείου Ανάπτυξης και
φυσικά του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μία
από τις σκέψεις είναι να αυξηθούν οι
διαθέσιμες επιλογές για τους πολίτες
όσον αφορά στο SMS στο 13033. Μία
από τις σκέψεις είναι να προστεθεί
μία ακόμη επιλογή, η «7», η οποία θα
αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο.
Πάντως, συζητούνται και άλλες λύσεις
οι οποίες είναι πιθανόν να τοποθετούνται εκτός του πλαισίου του 13033, το
οποίο όπως έχει τονιστεί πολλάκις από
τα αρμόδια στελέχη, έχει σχεδιαστεί
με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο
οποίος και δεν έχει επιτρέψει μέχρι
στιγμής την υλοποίηση σκέψεων,
όπως ο κόφτης.
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Επιδότηση 5.000 ευρώ
για e-shop

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Άρχισε από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων του προγράμματος επιδότησης από το ΕΣΠΑ για κατασκευή
ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
ύψους 5.000 ευρώ για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης. Το ύψος
της επιδότησης στους δικαιούχους
ανέρχεται στο 100% -έως 5.000
ευρώ συνολικά- ανά επιχείρηση με
σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος.
Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό
καλύπτει το 100% της δαπάνης για τη
δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και αναμένεται να αφορά
αποκλειστικά τον κλάδο του λιανικού
εμπορίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: μεσαίες, μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι
οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα
και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί
για τουλάχιστον μία ημέρα από την
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και
Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση
του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 31 ημέρες, ήτοι από
22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.
Οι προϋποθέσεις για να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις είναι:
Να έχουν συσταθεί έως τις 7/11/2020
Έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47)
είτε ως κύρια Δραστηριότητα, στην
έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως
δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα
έσοδα.
Διαθέτουν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών
Απασχολούν λιγότερους από 250
εργαζομένους
Να έχουν αναστείλει τη λειτουργία
τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο
διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις
07/11/2020.
Το e-shop θα πρέπει να:
να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς
και σε περιβάλλον κινητών συσκευών
– mobile responsive, να συνοδεύεται
από λογισμικά παραγγελιοληψίας,
αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
να διασφαλίζει την πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
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Πιερρακάκης:

Πάνω από 1 εκατ. πολίτες έκλεισαν
ραντεβού για να εμβολιαστούν

Ε

ργαλείο διευκόλυνσης και όχι διακρίσεων χαρακτήρισε τη βεβαίωση εμβολιασμού ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του.

«Για αρχή, αυτή
μισε, όπως μεταείναι βεβαίωση
δίδει το ΑΜΠΕ.
που μπορεί να
Σύμφωνα με τον
έχει υγειονομιίδιος, στο θέμα
κό χαρακτήρα.
του συστήματος
Έ χ ε ι α νο ί ξ ε ι
εμβολιασμού η
μία συζήτηση
Ελλάδα έχει πρωστην Ευρώπη, η
τοπορήσει, σε σύοποία είναι πώς
γκριση με χώρες
θα μπορούσε μία
όπως οι ΗΠΑ και
εκδοχή αυτής της
η Γερμανία όπου
βεβαίωσης να τη
σημειώθηκαν
αρρυθμίες και
χρησιμοποιούμε
προβλ ήματα.
ως εργαλείο δι« Έχει δημιουρευκόλυνσης, να
μπορεί κάποιος
γήσει εντύπωση
να διαβαίνει τα
όλος ο σχεδιασμός, υπάρχουν
σύνορα ευκολόχώρες που μας
τερα εφόσον έχει
έχουν ζητήσει
τη βεβαίωση», Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης
τεχνογνωσία»,
ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ενώ σημείωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης συμπλήρωσε.
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο «εφόσον έχεις Όσον αφορά στο ζήτημα εάν θα μπει «κόφτης» στα μηβεβαίωση κι έχεις εμβολιαστεί και δεν χρειάζεται να κάνεις νύματα για μετακίνηση πολιτών, ο κ. Πειρρακάκης ξεκακάποιο τεστ στα σύνορα. Να είναι ευκολότερη η διαδικασία». θάρισε ότι δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο, ενώ επανέλαβε
Ο υπουργός τόνισε ότι μέχρι σήμερα το πρωί έχουν εκδοθεί πως «είναι επιχειρησιακό το θέμα όχι τεχνολογικό. Εμείς
55.000 ψηφιακά πιστοποιητικά και πρόσθεσε πως από εξετάζουμε τεχνολογικές λύσεις για να διευκολύνουμε το
σήμερα, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, υπάρχει η δυνατότητα άνοιγμα του λιανεμπορίου με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο
οι πολίτες να τα λαμβάνουν και από τα ΚΕΠ. Όσον αφορά εύρυθμο και γρήγορο. Ακούμε τους ειδικούς. Η τεχνολογία
τα ραντεβού εμβολιασμού που κλείνονται, επεσήμανε ότι έρχεται να επικουρήσει».
το ποσοστά αγγίζει το 98%.
Για τη διαλειτουργικότητα τόνισε ότι «μέσα σε δύο χρόνια
«Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πάνω από ένα εκατομμύριο έχει δωδεκαπλασιαστεί το ψηφιακό κράτος, αν αναλογιπολίτες αθροιστικά (συγκεκριμένα 1.045.000) έχουν κλείσει στούμε πως 95 εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετήθηκαν χωρίς
ραντεβού για εμβόλιο. Οι 468.000 έχουν κάνει την πρώτη να γίνουν οι αντίστοιχες επισκέψεις σε γκισέ δημόσιων
δόση, ενώ οι 230.000 έχουν κάνει και τη δεύτερη», υπογράμ- υπηρεσιών».

E-mail: iho@otenet.gr

Δεκτές ξανά οι χαρτινές αποδείξεις:
Με σκανάρισμα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ!
Μια καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέεται με το Taxisnet και θα είναι σχεδιασμένη για να ανεβάζει
ο φορλογούμενος όσες αποδείξεις αγορών πλήρωσε με μετρητά, ετοιμάζει για να δώσει σε χρήση η ΑΑΔΕ.
Και αυτό θα μπορεί να γίνεται και από το tablet ή το κινητό, κατεβάζοντας εφαρμογή από το Google Play ή το App
Store σκανάροντας από smartphone το QR Code της απόδειξης.
Έτσι, αντί να στέλνει με φακέλους και σακούλες στην εφορία τις «χάρτινες» αποδείξεις του όπως προ δεκαετίας συνέβαινε, ο φορολογούμενος θα τις διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Και τότε θα μετράνε και αυτές στο ποσοστό
30% του εισοδήματος, που αναγκαστικά θα πρέπει να δαπανάται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr οι πληρωμές αυτές με μετρητά, εφόσον θα ψηφιοποιούνται στη συνέχεια από τον φορολογούμενο, θα μπορούν να συνυπολογίζονται ενδεχομένως και στους λαχνούς για την κλήρωση
αποδείξεων κάθε μήνα, με έπαθλο 1.000 ευρώ. Ως τώρα προσμετρούνται μόνον οι αγορές που εξοφλούνται μέσω
τραπέζης, με κάρτες ή ebanking κ.λπ.
Το σχέδιο αυτό, όπως το αποκάλυψε ο Υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης στην
εκπομπή του ΑΝΤ-1 Πρωινοί Τύποι με τον Νίκο Ρογκάκο και τον Παναγιώτη Στάθη, ετοιμάζεται για να εφαρμοστεί
το 2021. Δεν θα ισχύσει δηλαδή αναδρομικα για τις αγορές που έγιναν το 2020.
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ΕΟΤ: Καμπάνια
διαρκείας
για την προβολή
της Ελλάδας
Ως επιταχυντής εξελίξεων στο μέτωπο της
προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο
εξωτερικό έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα η
πανδημία, με τον ΕΟΤ, σε πρώτο πλάνο, να
απαντά για πρώτη φορά με καμπάνια διαρκείας, η οποία θα εκκινήσει μόλις οι συνθήκες
το επιτρέψουν. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης
Φραγκάκης, εστιάζει στο τριετές στρατηγικό
πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας, που έχει εκπονήσει ο ΕΟΤ και δίνει
το στίγμα των δράσεων του οργανισμού το
επόμενο διάστημα στο σκέλος της προβολής.
Παράλληλα εμπειρογνώμονες του κλάδου
της επικοινωνίας και της διαφήμισης μεταφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως απαντούν στις
προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από
την πανδημία στον επιχειρηματικό στίβο.
Αυτό που χαρακτηρίζει τον ΕΟΤ αυτή την
περίοδο είναι η προσαρμοστικότητα και η
ευελιξία στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει
η πανδημία, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Φραγκάκης. «Από μόνο του το γεγονός ότι
ο ΕΟΤ έχει καταρτίσει ένα τριετές στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της
Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού, που
όχι μόνο θα εστιάσει σε μια καμπάνια για το
2021, αλλά θα είναι ένας οδικός χάρτης για
το πως κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια,
είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το
παρελθόν», αναφέρει ο κ. Φραγκάκης. Στην
πράξη το νέο διαφημιστικό πρόγραμμα του
ΕΟΤ, που θα προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, που
θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε
συνθήκες, συμπληρώνει. Φέτος η καμπάνια
προβολής της Ελλάδας δεν θα είναι δίμηνη
και τρίμηνη, όπως στο παρελθόν, αλλά θα
είναι εξάμηνη και οκτάμηνη, υπογραμμίζει
ο κ. Φραγκάκης και προσθέτει πως η ένταση της θα αυξομειώνεται, όποτε χρειάζεται
ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και τις χώρες
στόχευσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο
της καμπάνιας, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό
θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η
εκκίνηση της θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι
συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, πως
η διαφημιστική εκστρατεία για παράδειγμα
στο Ισραήλ θα ξεκινήσει νωρίτερα, αφού τα
νέα στο μέτωπο του εμβολιασμού είναι πολύ
ενθαρρυντικά, εξήγησε. Δίνοντας το στίγμα
του μηνύματος που θα εκπέμψει εφέτος η
Ελλάδα στις αγορές του κόσμου, ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε ότι αυτό συμπυκνώνεται
στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που
μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον επισκέπτη, όλες τις εποχές του χρόνου. Μάλιστα
αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πέραν της
κεντρικής καμπάνιας προβολής, θα υπάρξουν
και άλλες 4 μικρότερες (Micro Campaigns),
που θα προβάλλουν τη γαστρονομία, τον
θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου
αλλά και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.
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Από την ΕΛΠΕ
Ανανεώσιμες
το νέο μεγάλο
φωτοβολταϊκό
project στα Τρίκαλα
Ένα νέο μεγάλο project «πράσινης» ενέργειας βάζει μπροστά ο
Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney,
ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής
ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες δρομολογεί
συστάδα φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 143,3 MW στη Δυτική
Θεσσαλία και ειδικότερα στην περιοχή των Τρικάλων. Οι σχετικές
αιτήσεις υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ
τον Δεκέμβριο του 2019 και οι
άδειες εγκρίθηκαν πριν από λίγες
ημέρες, στις 18 Φεβρουαρίου.
Με βάση αυτές, προβλέπεται η
δημιουργία τριών νέων φωτοβολταϊκών σταθμών στη Δημοτική
Ενότητα Παληοκάστρου Τρικάλων, που θα έχουν ισχύ 52,005
MW, 50,803 MW και 40,495 MW,
αντίστοιχα, ενώ η διάρκεια ισχύος
της άδειας είναι 25ετής (έως τις
18/2/2046).
Το project των Τρικάλων έρχεται
να προστεθεί σε μια σειρά
δράσεων της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες
που επισπεύδουν την υλοποίηση
του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού
στόχου της διοίκησης για 600
MW εγκατεστημένης ισχύος από
ΑΠΕ, μέχρι το 2025, και βελτίωση του περιβαλλοντικού του
αποτυπώματος κατά 50%, έως
το 2030. Παράλληλα, βρίσκονται
στα σκαριά σχέδια για αντίστοιχα έργα και σε άλλες περιοχές,
όπως η Ξάνθη. «Kορωνίδα» της
στρατηγικής των ΕΛΠΕ αποτελεί
βέβαια το mega project για το
φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 204
MW στην Kοζάνη, οι εργασίες
για το οποίο ξεκίνησαν ήδη από
τις αρχές Δεκεμβρίου του 2020
και αναμένεται να ολοκληρωθούν
στις αρχές του 2022.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα και ένα
από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη,
με τη συμφωνία εξαγοράς από
την Juwi Hellas, που έκλεισε έναν
χρόνο πριν, τον Φεβρουάριο του
2020, να χαρακτηρίζεται «σταθμός» για την εγχώρια ενεργειακή
αγορά. Το συνολικό κόστος της
επένδυσης ανέρχεται σε 130
εκατ. ευρώ και θα κατασκευαστεί
σε μια έκταση 4.000 στρεμμάτων
(μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), σε μια περιοχή που είναι
αντιμέτωπη με την πρόκληση
της απολιγνιτοποίησης, ενώ στο
στάδιο κατασκευής θα προσφέρει 300 θέσεις απασχόλησης.
Με τη λειτουργία του θα παράγει
300 GWh ετησίως, ενέργεια που
εξασφαλίζει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 75.000 νοικοκυριών, ενώ
το ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
ανέρχεται σε 300.000 τόνους.

ΔΕΔΔΗΕ:

Kαλό Φθινόπωρο η ιδιωτικοποίηση
του δικτύου διανομής
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Τρία λαχανικά
που «καθαρίζουν»
και αποτοξινώνουν
το ήπαρ

Α

νάμεσα στους 11 υποψήφιους επενδυτές, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ καλείται να αποφασίσει σε περίπου ένα μήνα από σήμερα η ΔΕΗ, εκείνους που πληρούν τα κριτήρια για να περάσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η υποβολή
δεσμευτικών προσφορών.
H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας, βάζοντας μάλιστα και σχετικούς
όρους στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Για παράδειγμα, έχει ήδη… κόψει το δρόμο στην State Grid
μέτοχο κατά 24% του ΑΔΜΗΕ και άλλες Κινεζικές εταιρείες με
μέτοχο το Κινεζικό δημόσιο θεωρώντας ότι η συμμετοχή τους
στην ιδιωτικοποίηση θα προκαλούσε σύγκρουση συμφερόντων.
Η ΔΕΗ ξεκίνησε την διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση
του 49% της εταιρείας στο χειρότερο timing, την ώρα που το
δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατέρρευσε υπό το βάρος της
κακοκαιρίας Μήδεια και έφερε στην επιφάνεια την υποστελέχωση της εταιρείας και την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις από
τον διαχειριστή, που έχει στην κατοχή το μονοπώλιο του δικτύου
διανομής μήκους 242.000 χιλιομέτρων σε όλη την χώρα.
Την πώληση του στρατηγικού πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ έχει αναλάβει η ΔΕΗ με σύμβουλο ιδιωτικοποίησης την Goldman Sachs και
όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε προέρχεται από «στρατηγικούς επενδυτές, διαχειριστές υποδομών δικτύων και χρηματοοικονομικούς επενδυτές».
Η ΔΕΗ απέφυγε να ρίξει περισσότερο φως στην ταυτότητα των
επενδυτών αφήνοντας στο προσκήνιο μόνο ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες που διέρρευσαν κατά το προηγούμενο διάστημα
και ήθελαν ανάμεσα στους μνηστήρες να διαγκωνίζονται, μερικά
από τα ισχυρότερα επενδυτικά fund του πλανήτη που επενδύουν
σε υποδομές.
Ανάμεσα σε αυτούς φέρεται να συγκαταλέγεται το αυστραλιανό
fund Macquarie, ο αμερικανικός κολοσσός της ΚΚR, η επίσης
πανίσχυρη Blackrock, η Γαλλική Ardian, ένα από τα μεγαλύτερα
επενδυτικά funds της Ευρώπης ενώ τις προηγούμενες μέρες
τηλεγράφημα του Reuters ανέφερε ως πιθανό διεκδικητή τον
όμιλο Κοπελούζου με το Καναδικό συνταξιοδοτικό fund PSP,
το οποίο συμμετέχει και στο ΔΑΑ.
Μέχρι στιγμής από την συνολική εικόνα και τις διαρροές που
υπάρχουν απουσιάζουν τα ονόματα μεγάλων διαχειριστών δικτύων
παρότι στην ΔΕΗ επιμένουν ότι υπάρχουν υποψήφιοι.
Το προηγούμενο διάστημα εκπρόσωποι ευρωπαϊκών ομίλων με
ισχυρή παρουσία σε δίκτυα διανομής τόνιζαν ότι η πρόταση για
την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου θα είχε ενδιαφέρον για
αυτούς, μόνο στην περίπτωση που ο στρατηγικός επενδυτής είχε

τον διοικητικό έλεγχο της εταιρείας και η ΔΕΗ διατηρούσε κάποια
δικαιώματα βέτο. Το μοντέλο, που έχει επιλεγεί υποστήριζαν,
είναι δύσκολο να δώσει κίνητρα σε διαχειριστές με εμπειρία στα
δίκτυα διανομής να βάλλουν τα λεφτά τους στο ΔΕΔΔΗΕ. Και ο
λόγος, είναι ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένα γενναίο επενδυτικό
σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δικτύου,
υπό τον έλεγχο της ΔΕΗ.
Η Επιχείρηση αποδίδει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το
διαχειριστή, στις συνθήκες που επικρατούν διεθνώς στην αγορά
ηλεκτρισμού με τις επενδύσεις να επικεντρώνονται σε υποδομές
με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αλλά και στο γεγονός ότι αυτή
την περίοδο, δεν υπάρχουν αντίστοιχα ντίλ στην Ευρώπη.
Πρόσθετο στοιχείο αποτελεί η ελκυστικότητα του ρυθμιστικού
πλαισίου αλλά και το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC),
το οποίο για την επόμενη τετραετία έχει υπολογιστεί στο 6,7% και
είναι από τα πιο υψηλά στην ΕΕ σε μια αγορά μηδενικών επιτοκίων.
Είναι ενδεικτικό ότι κατά το market test τον Δεκέμβριο είχαν
προσέλθει 19 υποψήφιοι επενδυτές μεταξύ των οποίων μεγάλοι
χρηματοοικονομικοί οίκοι όσο και διεθνείς εταιρείες ηλεκτρισμού
και διαχειριστές δικτύων. Ωστόσο, όπως εκτιμούσαν προ εβδομάδων στην ΔΕΗ, ο αριθμός των υποψηφίων που θα φτάσουν στη
short list δεν θα ξεπεράσει τα 4 έως 5 επενδυτικά σχήματα, καθώς
κάποιοι θα αποχωρήσουν, άλλοι δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις
και κάποιοι άλλοι θα συμμαχήσουν μεταξύ τους.
Με την ρευστότητα που θα αποκομίσει η ΔΕΗ από την πώληση
του 49% του ΔΕΔΔΗΕ θα ενισχύει την προσπάθεια για την εξυγίανση του ισολογισμού της και θα χρηματοδοτήσει παράλληλα
τα επενδυτικά της σχέδια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Στην ΔΕΗ αναφέρουν ότι στον διαγωνισμό θα τηρηθεί η ίδια
διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ.
Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για τους «Επιλέξιμους
Συμμετέχοντες» , η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην επόμενη β΄φάση
του διαγωνισμού, η οποία προσδιορίζεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Στη Β’ φάση, μετά την υπογραφή σχετικής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα λάβουν την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και θα αποκτήσουν
πρόσβαση στην Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (Virtual Data
Room – VDR) και θα διενεργήσουν due diligence προκειμένου
να φτάσουν στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η οποία
προσδιορίζεται το καλοκαίρι.

Το ήπαρ έχει την ιδιότητα να λειτουργεί σαν φίλτρο για τον οργανισμό
το οποίο συγκρατεί τις περισσότερες επικίνδυνες ουσίες από το να
εισέλθουν στην κυκλοφορία του
αίματος. Επίσης έχει την ιδιότητα
να «αυτοκαθαρίζεται», συχνά όμως
εξαιτίας του ανθυγιεινού τρόπου
ζωής και διατροφής δεν βοηθάμε
το ήπαρ να επιτελέσει το έργο του.
Αντιθέτως το.. κουράζουμε. Το ήπαρ
επιβαρύνεται όταν τρώμε υπερβολικές ποσότητες ή καταναλώνουμε
επεξεργασμένα ή τηγανιτά τρόφιμα,
όταν πίνουμε υπερβολική ποσότητα
αλκοόλ ή ανθρακούχων και σακχαρούχων αναψυκτικών.
Ας δούμε τα τρόφιμα – φύλακες του
ήπατος που το βοηθούν να αποτοξινωθεί προάγουν την καλή λειτουργία
του ήπατος, αλλά και συνολικά την
καλή υγεία του οργανισμού.
Παντζάρια. Τα παντζάρια προστατεύουν το ήπαρ παρέχοντας στον
οργανισμό αντιοξειδωτικά, βιταμίνη
Α, βιταμίνη Β6 και σίδηρο. Η πηκτίνη
που περιέχουν θεωρείται ότι βοηθά
στην αποβολή των τοξινών που αποθηκεύονται στο ήπαρ. Με τη βοήθεια
της πηκτίνης ο οργανισμός «διώχνει»
τις επικίνδυνες τοξίνες και δεν τις
αφήνει να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.
Μπρόκολο. Χάρη στην πλούσια σε
αντιοξειδωτικά σύνθεσή του αλλά
και λόγω των φυτικών ινών και της
χλωροφύλλης που περιέχει βοηθά το
ήπαρ και τον οργανισμό συνολικά να
απαλλαγεί από τις επιβλαβείς ουσίες.
Σπανάκι. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι αλλά και το
μαρούλι και η ρόκα είναι ιδιαίτερα
θρεπτικά. Θεωρείται ότι προάγουν,
μεταξύ άλλων, την τόνωση του ήπατος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Στα «χαρακώματα»
αυστραλιανή
κυβέρνηση
και Facebook
Το υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα
την απόφασή του να σταματήσει να διεξάγει εκστρατείες
προώθησης στο Facebook,
σε ένα μέτρο αντιποίνων που
ελήφθη κατά του μέσου αυτού
κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο
αποκλείει τα ειδησεογραφικά
περιεχόμενα σε διαμαρτυρία
για σχέδιο νόμου που υποστηρίζει η αυστραλιανή κυβέρνηση.
Ο αποκλεισμός αυτός συμπίπτει με τη στιγμή έναρξης της
εκστρατείας εμβολιασμού κατά
της COVID-19 στην Αυστραλία, στην οποία η κυβέρνηση
έχει επενδύσει περίπου 16,5
εκατομμύρια ευρώ για να την
προωθήσει στον πληθυσμό και
να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τις θεωρίες συνωμοσίας
κατά των εμβολίων.
Ο Αυστραλός υπουργός Υγείας
Γκρεγκ Χαντ ανακοίνωσε χθες,
Κυριακή, ότι το υπουργείο του
θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί
την διαφημιστική αυτή εκστρατεία, αλλά όχι στο Facebook.
" Όλα τα κονδύλιά μας θα
χρησιμοποιηθούν", διαβεβαίωσε ο Χαντ, διευκρινίζοντας
ωστόσο ότι το υπουργείο του
θα συνεχίσει να δημοσιεύει
πληροφορίες στο μέσο αυτό
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν
θα το χρησιμοποιεί πλέον για
να διεξάγει εκεί εκστρατείες
προώθησης.
Η Αυστραλία βρίσκεται σε
σύγκρουση με το Facebook για
σχέδιο νόμου που έχει στόχο
να υποχρεώσει τους γίγαντες
της τεχνολογίας να αμείβουν τα
μέσα ενημέρωσης για την αναπαραγωγή περιεχομένων τους.
Ο τεχνολογικός γίγαντας αντιτίθεται σε αυτό σθεναρά και την
Πέμπτη σε αντίποινα απέκλεισε
τα ειδησεογραφικά περιεχόμενα στο δίκτυό του.
Πολλές επίσημες σελίδες
υπηρεσιών αρωγής επηρεάστηκαν προσωρινά, προκαλώντας
κατακραυγή.
Το σχέδιο αυτό νόμου πρόκειται
να υποβληθεί αυτήν την εβδομάδα στο κοινοβούλιο. Ωστόσο
το Facebook θα εξακολουθούσε να έχει συνομιλίες με τους
ομίλους μέσων ενημέρωσης της
χώρας και την κυβέρνηση σε
μια προσπάθεια για εξεύρεση
λύσης.
Η θεαματική κίνηση του αμερικανικού κολοσσού έρχεται
σε αντίθεση με την στάση της
Google, η οποία συνήψε συμφωνίες με ομίλους των μέσων
ενημέρωσης, με τις News Corp.
του Ρούπερτ Μέρντοχ και τον
Guardian να βρίσκονται μεταξύ
των πρώτων.

Τσεσμέ:

Πλέει ανάμεσα σε Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο
για υδρογραφικές έρευνες

Ε

ντός της θαλάσσιας περιοχής στο Κεντρικό Αιγαίο όπου ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν υδρογραφικές έρευνες μέχρι τις 2 Μαρτίου πλέει από το βράδυ της
Κυριακής το πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού «Τσεσμέ».

Αυτή την ώρα, περίπου 10:30 το πρωί της Δευτέρας, το
Τσεσμέ έχει συμπληρώσεις 12 ώρες συνεχούς πλου εντός
της περιοχής ερευνών που ορίστηκε με την παράνομη
Navtex 0122/21 που εκδόθηκε από τον παράκτιο σταθμό
της Σμύρνης. Όπως πληροφορείται το protothema.gr, το
τουρκικό Τσεσμέ βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής
ερευνών που αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.
Το Τσεσμέ, κινείται δηλαδή ανάμεσα στην Λήμνο και τον
Άγιο Ευστράτιο. Σε διεθνή ύδατα μεν, αλλά σε μια περιοχή που η μοναδική αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση
ερευνών στην στήλη ύδατος είναι η ελληνική κυβέρνηση.
Παρατύπως και χωρίς κανενός είδους αδειοδότηση από
την Αθήνα, το πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού
βρίσκεται εντός της περιοχής όπου έχει ανακοινωθεί η
διενέργεια υδρογραφικών ερευνών.
Κοντά στο τουρκικό Τσεσμέ δεν βρίσκονται πολεμικά
πλοία, ούτε από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ούτε
από τον τουρκικό στόλο. Το τουρκικό υδρογραφικό πλοίο
παρακολουθείται διακριτικά από σκάφος του Λιμενικού,
στο οποίο έχει ανατεθεί η αποστολή.
Το τουρκικό υδρογραφικό πλοίο Τσεσμέ κινείται με χαμηλή
ταχύτητα περίπου 5-6 κόμβων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι
περίπου πέντε μποφόρ. Από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας
και Εξωτερικών δεν υπάρχει επιβεβαίωση αν πράγματι το
τουρκικό Τσεσμέ πραγματοποιεί υδρογραφικές έρευνες
και τι είδους είναι οι συγκεκριμένες εργασίες.
Το μεγάλο ερώτημα είναι τι οδηγίες έχει το πλήρωμα
του σκάφους που μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής
κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα γύρω από την Ιμβρο. Τι
θα κάνει το «Τσεσμέ»; Θα μείνει σε απόσταση από την
παρανόμως δεσμευμένη περιοχή ερευνών που εκτείνεται
σε μια ζώνη δυτικά της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου
και ανατολικά της Σκύρου; Θα κάνει κάποιου είδους υδρογραφικές εργασίες στη στήλη ύδατος; Θα προσπαθήσει το
πλήρωμά του να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα, μόλις
7 μίλια από τις ακτές της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου; Εγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στο ελληνικό διάβημα
για τις υδρογραφικές εργασίες του «Τσεσμέ», αρκέστηκε
να απαντήσει ότι δεν σχεδιάζονται έρευνες στην υφαλο-

κρηπίδα. Μπορεί όμως να να θεωρηθούν αξιόπιστες οι
διαβεβαιώσεις, με δεδομένη την τουρκική συμπεριφορά
των τελευταίων μηνών; Από τι θα εξαρτηθεί η πιθανή
έναρξη των υδρογραφικών εργασιών των Τούρκων; Θα
«βαφτίσουν» προκλητική την προγραμματιζόμενη μετάβαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ στο Αμπού Ντάμπι, όπου έχει ήδη καταπλεύσει
η φρεγάτα «Υδρα» με αφορμή την έκθεση «IDEX» και
θα επιχειρήσουν να εμφανίσουν την έναρξη ερευνών στο
κεντρικό Αιγαίο ως... δικαιολογημένη αντίδρασή τους; Θα
αρκεστεί η Aγκυρα να καταγράψει τη διεκδίκησή της για
ανάληψη της δικαιοδοσίας ανατολικά του 25ου μεσημβρινού που διέρχεται από το κέντρο του Αιγαίου; Η περιοχή
ερευνών που οι Τούρκοι προειδοποίησαν ότι θα κινηθεί το
«Τσεσμέ» εκτείνεται μόλις 7 μίλια από τη Λήμνο και τον
Αγιο Ευστράτιο και καταλήγει περίπου 10 μίλια ανατολικά
της Σκύρου. Με αυτή τη μέθοδο η Αγκυρα επαναλαμβάνει
εμμέσως ότι δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ελλάδας για
αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων γύρω από τα νησιά,
όπως προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Το ακόμη πιο πονηρό της τουρκικής κίνησης με το «Τσεσμέ» είναι ότι η περιοχή όπου έχουν δηλώσει πως θα διενεργηθούν υδρογραφικές έρευνες τέμνει τον 25ο μεσημβρινό
που, κατά τους Τούρκους, θα έπρεπε να είναι το όριο για
την διχοτόμηση του Αιγαίου σε δύο ζώνες έρευνας και
διάσωσης.
Η Αγκυρα προσπαθεί να διεκδικήσει για λογαριασμό της
την περιοχή ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, αξιώνει
δηλαδή να αποκτήσει τον έλεγχο για επιχειρήσεις Search
And Rescue (SAR) στο μισό Αιγαίο! Ο 25ος μεσημβρινός
τέμνει τον Αγιο Ευστράτιο. Η περιοχή που έχουν δηλώσει
οι Τούρκοι ότι θα κινηθεί το σκάφος τους για έρευνες
είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να περιλαμβάνει
περιοχή -σε διεθνή ύδατα- ανατολικά αλλά και δυτικά
του 25ου μεσημβρινού, δηλαδή εκεί όπου ακόμη και οι
Τούρκοι αναγνωρίζουν ότι αποκλειστικά δικαιώματα για
επιχειρήσεις SAR έχει η Ελλάδα. Ακόμη όμως και γι’ αυτή
τη ζώνη δυτικά του 25ου μεσημβρινού οι Τούρκοι καταχρηστικά έδωσαν άδεια στο «Τσεσμέ» για τη διενέργεια
υδρογραφικών ερευνών.

Η συγχώνευση των λιμανιών Αμβέρσας- Zeebrugge πιέζει τον Πειραιά
Σκληραίνει ο διεθνής ανταγωνισμός για το λιμάνι του Πειραιά και δημιουργεί προβλήματα στους Κινέζους οι οποίοι
θέλουν να αυξήσουν τη δύναμή τους αλλά έχουν τα χέρια δεμένα αφού καθυστερεί η έγκριση για την κατασκευή
της προβλήτας IV. Τα “καμπανάκια “ ήταν διπλά για την Cosco.
Το πρώτο αφορά την κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρώπη και βάζει ψηλά τον πήχη. Πρόκειται για τη
συγχώνευση των λιμανιών της Αμβέρσας με του Zeebrugge που βρίσκεται κοντά στη Μπριζ.
Οι συζητήσεις μεταξύ των τοπικών αρχών της Αμβέρσας και της Μπριζ άρχισαν το 2018. Θα δημιουργηθεί ένα υπερανταγωνιστικό λιμάνι που θα συναγωνίζεται το κορυφαίο hub για containers της Ευρώπης, εκείνο του Ρότερνταμ.
Το 2020 τα δύο λιμάνια εξυπηρέτησαν συνολικά 13,8 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια εκ των οποίων 12 εκ. της
Αμβέρσα και 1,8 του Zeebrugge.
Το λιμάνι του Ρότερνταμ εξυπηρέτησε το 2019 περίπου 14,8 εκατομμύρια “κουτιά” και αναμένονται τα επίσημα
στοιχεία για το 2020 στη διάρκεια του οποίου ακούγεται ότι έχασε ένα εκατομμύριο εμπορευματοκιβώτια που αν
ισχύει θα σημάνει μείωση κατά 6,7%.
Τόσο οι αρχές της Μπριζ όσο και της Αμβέρσα επεσήμαναν ότι η συγχώνευση είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία
ιστορία με εμπορευματοκιβώτια και τόνους φορτίων.
«Η φιλοδοξία είναι να γίνει το πρώτο παγκόσμιο λιμάνι που θα συμφιλιώσει την οικονομία, τους ανθρώπους και
το κλίμα. Η συγχώνευση βασίζεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το περιβάλλον στην Αμβέρσα και το
Zeebrugge, για τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους, αλλά και για την υπόλοιπη Φλάνδρα. Και τα δύο λιμάνια
καθόρισαν τρεις στρατηγικές προτεραιότητες: – βιώσιμη ανάπτυξη, – ανθεκτικότητα και πρωτοπορία στην ενέργεια
και την ψηφιακή μετάβαση» τόνισαν οι τοπικοί άρχοντες.
Όλοι δηλώνουν περήφανοι για αυτή την ιστορική “ενοποίηση”. Οι αρμόδιοι θέλουν να προσελκύσουν επενδυτές,
να εξυπηρετήσουν ακόμα καλύτερα τους πελάτες να προσελκύσουν νέους, να αφήσουν ένα έντονο οικολογικό
αποτύπωμα, να κάνουν όχι μόνο ένα βήμα αλλά πολλά προς την νέα εποχή στο παγκόσμιο εμπόριο και στα logistics.

ΤΡΙΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Κορωνοϊός- Ιταλία:
Άλλος ένας μήνας
με απαγόρευση μετακίνησης
μεταξύ περιφερειών
Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει
για άλλον ένα μήνα την απαγόρευση μετακίνησης
των πολιτών από την μια περιφέρεια στην άλλη.
Η απαγόρευση, κανονικά, θα έπρεπε να λήξει
στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ θα παραταθεί μέχρι
τις 27 Μαρτίου.
Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση της κυβέρνησης Ντράγκι με τους εκπροσώπους των ιταλικών
δήμων και περιφερειών ( η οποία είναι ακόμη
σε εξέλιξη) και την είδηση έκανε γνωστή η νέα
υπουργός Περιφερειακών Θεμάτων, Μαρία Στέλα
Τζεμλίνι. Το μέτρο εντάσσεται σε μια γενικότερη
δέσμη με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων
κορωνοϊού. Οι Ιταλοί περιφερειάρχες, παράλληλα,
ζήτησαν από την νέα κυβέρνηση της Ρώμης την
λήψη ομοιογενών μέτρων, κατά το δυνατόν, για
όλη την χώρα, την αναθεώρηση του συστήματος
βάσει του οποίου εγκρίνονται περιορισμοί και απαγορεύσεις και την επιτάχυνση της διαδικασίας
εμβολιασμού των πολιτών.
Μέσα στην αυριανή ημέρα, η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι αναμένεται να ανακοινώσει τα νέα
κριτήρια και τις παραμέτρους βάσει των οποίων,
στο εξής, θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για την
καταπολέμηση της πανδημίας.

ΗΠΑ: Σαρώνουν οι υπέρογκοι
λογαριασμοί ηλεκτρικής
ενέργειας στο Τέξας,
μετά το κύμα ψύχους
Το Τέξας είναι η μόνη Πολιτεία της οποίας το δίκτυο διανομής ενέργειας λειτουργεί μεμονωμέναΛογαριασμοί που φθάνουν έως τα 16.000 δολάριαΔιενέργεια έρευνας γι' αυτή την ενεργειακή κρίση
Εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν σήμερα,
Κυριακή, να στερούνται το πόσιμο νερό στο Τέξας, όπου βουλευτές αντέδρασαν έντονα στην
αστρονομική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας που συνδέεται με το φονικό κύμα ψύχους
που έπληξε τη χώρα. Παρότι 30.000 νοικοκυριά
εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, τα
συνεργεία δεν έχουν ακόμη επισκευάσει όλες τις
γραμμές ηλεκτροδότησης που κατέρρευσαν από το
χιόνι και την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο
PowerOutage, ο οποίος καταγράφει τις διακοπές
ρεύματος, πολλοί Τεξανοί αντιμετωπίζουν ένα
άλλο πρόβλημα: υπέρογκους λογαριασμούς που
φθάνουν έως τα 16.000 δολάρια. Το Τέξας είναι
πράγματι η μόνη Πολιτεία της οποίας το δίκτυο
διανομής ενέργειας λειτουργεί μεμονωμένα και η
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλήρως απορυθμισμένη. Πολλά νοικοκυριά έχουν συμβόλαια
των οποίων η μηνιαία τιμή ποικίλλει ανάλογα με
τη ζήτηση η οποία αυξήθηκε δραματικά με το
κύμα ψύχους.
"Αυτοί οι λογαριασμοί, αυτά τα απαγορευτικά κόστη πρέπει να πληρωθούν από την πολιτεία του
Τέξας και όχι από τους μεμονωμένους καταναλωτές
που δεν είναι υπεύθυνοι για αυτήν την καταστροφή", δήλωσε σήμερα ο Σιλβέστερ Τάρνερ, ο δήμαρχος του Χιούστον, της τέταρτης μεγαλύτερης
αμερικανικής πόλης, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
"Όλα όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα ήταν
προβλέψιμα και μπορούσαν να αποτραπούν", είπε
διευκρινίζοντας ότι είναι σαφές εδώ και πολύ καιρό
ότι το ανεξάρτητο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
του Τέξας είναι ευάλωτο στις ακραίες καιρικές
συνθήκες.
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Τι θα γίνει
με τη NIKE
Tο «τελεσίγραφο» της NIKE προς
τις 91 εγχώριες εταιρίες λιανικής
που διαθέτουν τα προϊόντα της για
την εξόφληση κάθε εκπρόθεσμου
υπολοίπου ως 22/2 με την απειλή
ακύρωσης των παραγγελιών και
την άρνηση λήψης νέων, αποτελεί
την πιο «δύσκολη» περίοδο της
«σχέσης» της με την ελληνική
αγορά μετά από 43 ολόκληρα
χρόνια. H διακοπή συνεργασίας που διαφαινόταν νωρίτερα,
συνδέθηκε με την αναζήτηση νέου
αντιπροσώπου και παρότι πολλοί
εποφθαλμιούσαν να «διαδεχθούν» την Folli Follie την περιοχή
της Eλλάδας ανέλαβε τελικά ο
Aντόνιο Περκάσι, αντιπρόσωπος
της Nike στην Iταλία και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας
Atalanta BC. Παράλληλα, η NIKE
ανοίγει «πόλεμο» με τους Έλληνες
εμπόρους, οι οποίοι κινδυνεύουν
να αντιμετωπίσουν υψηλότερες
τιμές προμήθειας και ετοιμάζουν προσφυγή στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια, έχοντας ενημερώσει
για τις προθέσεις τους και την
πολιτική ηγεσία...
Mερικές δεκαετίες πριν μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο «γίγαντα»
της αθλητικής ένδυσης και
υπόδησης με τα ετήσια έσοδα των
39,1 δισ.$, που ντύνει πολλούς από
τους μεγαλύτερους σταρ όλων
των σπορ, την «άσημη» τότε NIKE
είχε «ανακαλύψει» ένας νεαρός
Έλληνας ο οποίος διέθετε ανέκαθεν ένα σπουδαίο επιχειρηματικό
ένστικτο. T’ όνομα του, Σάμι Φάις.
H ιστορία με ελληνικό ενδιαφέρον- ξεκινά, λοιπόν, από τα 70s,
όταν στα 19 του, έχοντας ζήσει
στην Aμερική λόγω σπουδών,
κατάφερε να διακρίνει πριν από
οποιονδήποτε άλλο, ίσως, την άνοδο της εμπορικότητας των αθλητικών ειδών και τόλμησε να εισάγει
στην Eλλάδα τα πρώτα 5.000
ζευγάρια παπούτσια με την μάρκα
μιας μικρής, ακόμα, εταιρίας από
το Όρεγκον. H πρώτη συμφωνία
για τη NIKE στην χώρας μας
αποτελούσε γεγονός... Mέχρι να
καταλήξει ως brand στο portfolio
της Folli Follie, «έμεινε» στα χέρια
του Φάις και της Elmec ως το
2006, όταν αρχικά μεταβιβάσθηκε
στην Hοmeric Department Stores
του εφοπλιστή Aθ.Λασκαρίδη
και στην συνέχεια μεταπωλείται
στην οικογένεια Kουτσολιούτσου.
Tο ξέσπασμα του σκανδάλου
της «αμαρτωλής» FF Group που
διατηρούσε μια μη αποκλειστική
συνεργασία με τον Aμερικανικό
«κολοσσό» (καθώς άλλοι μεγάλοι
Έλληνες πελάτες προμηθεύονται
τα προϊόντα της κεντρικά από την
Oλλανδία) οδήγησε στην απόφαση της αμερικανικής πολυεθνικής,
στα τέλη του 2018, να εξαντλήσει
τα χρονικά περιθώρια των συμβάσεων της από τον Mάιο του 2019
μέχρι τον χειμώνα του 2022.

H επιστροφή Mπόμπολα
στην Hλέκτωρ

T

ην ώρα που όλοι οι κατασκευαστικοί, -πρωτίστως-, ανταγωνιστές της παρακολουθούν
«άγρυπνα» τις εξελίξεις στην Eλλάκτωρ και κυρίως τις κινήσεις των Oλλανδών της
Reggeborgh, η αναταραχή στον όμιλο συνεχίζεται. H αγωγή του διδύμου των εφοπλιστών, Mπάκου - Kαϋμενάκη κατά της απόφασης της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης,
βάσει της οποίας οι Oλλανδοί απέκτησαν «τα ηνία» του ομίλου θεωρήθηκε από πολλούς
το σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων ημερών.
Όμως δεν ήταν. Aυτό που σηματοδοτεί σοβαρές θετικές
εξελίξεις για τον όμιλο είναι η επιστροφή του Λεωνίδα
Mπόμπολα στο τιμόνι της Hλέκτωρ, τη θυγατρική του
ομίλου στον τομεά των περιβαλλοντικών έργων, μετά από
2,5 χρόνια απουσίας.
Πρόκειται για μια «σοφή» κίνηση, καθώς ο γιος του ιδρυτή
της Eλλάκτωρ, «ζει και αναπνέει» για την Hλέκτωρ. Mπορεί
να ηγήθηκε επί χρόνια ολόκληρου του ομίλου και πολλά
ακόμα θυγατρικών του, αλλά η Hλέκτωρ είναι η «αδυναμία» του. O Λεων. Mπόμπολας δηλώνει λοιπόν σήμερα,
«παρών» στην εταιρία, με στόχο να την απογειώσει. Tην
θέλει πρωταθλητή, εντός και εκτός συνόρων. Leader του
κλάδου στη N.A. Eυρώπη.
Έχει τα εχέγγυα για να το πετύχει, καθώς την έχει «κτίσει»
από την αρχή, την ξέρει σε όλες της τις πτυχές, ξέρει τους
ανθρώπους της, είναι δεινός γνώστης της αγοράς και με
βάση όλα αυτά, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γεγονός
ότι έχει συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες της. Yπό
τη δική του καθοδήγηση και ευθύνη άλλωστε η Hλέκτωρ
ανέλαβε το 2015 την υλοποίηση της πρώτης σύμπραξης
δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔIT) στα απορρίμματα, η
οποία αφορούσε την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (MEA) στην Περιφέρεια της Δυτικής Mακεδονίας.
Tο «δόγμα» του για την εταιρία στηρίζεται στο συνεχή εκσυγχρονισμό των δομών της και την υιοθέτηση τεχνολογιών
αιχμής. Tην ανέδειξε σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες της
Nοτιοανατολικής Eυρώπης, με δραστηριότητα σε 7 χώρες,
με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και
παραγωγής ενέργειας, με καθετοποιημένη λειτουργία και
δραστηριοποίηση σε όλο το φάσμα της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας
αποβλήτων, έργων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και
αξιοποίησης της βιομάζας. Kαι έχει μπροστά του, τώρα,
μόνο στην ελληνική αγορά να διεκδικήσει υψηλό μερίδιο
από μια πίτα συμβάσεων/έργων που μπορεί να φτάσει και τα
5 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας. Στο χαρτοφυλάκιο της Hλέκτωρ
ανήκουν, μεταξύ άλλων, η κατασκευή της μεγαλύτερης

μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Eυρώπη, στη
Σόφια της Bουλγαρίας, δυναμικότητας 410.000 τόνων/έτος.
Όπως και η μονάδα μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
στη Λάρνακα της Kύπρου, το πρώτο έργο παγκοσμίως με
εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα, δυναμικότητας
190.000 τόνων ανά έτος.
H Hλέκτωρ δραστηριοποιείται και στη Γερμανία, όπου διαθέτει σε λειτουργία 16 μονάδες αναερόβιας χώνευσης. Στο
9μηνο του 2020 παρουσίασε καθαρά κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ
έναντι περίπου 1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Yπολογίζεται ότι, σε ετήσια βάση, διαχειρίζεται 700.000
τόνους απορριμμάτων και παράγει 32 MWe (ηλεκτρικά
μεγαβάτ) από την ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου.
H επιστροφή του Λεων. Mπόμπολα στην Hλέκτωρ ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη. Σημαντικό πρόσθετο
στοιχείο ότι στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας, μετέχει ως νέος πρόεδρος ο Eυθύμιος Mπουλούτας και ως αντιπρόεδρος ο Xρήστος Παναγιωτόπουλος,
πρόσωπα εμβληματικά της εμπιστοσύνης των Oλλανδών.
Tι σηματοδοτεί όμως για τον όμιλο και τις εσωτερικές
σχέσεις αυτή η επιστροφή; Πέρα από το γεγονός ότι ο
Λεων. Mπόμπολας (που μετέχει και στην Άκτωρ) είναι ο
εμπειρότερος στην αγορά, σημασία έχει αν οι Oλλανδοί
θα επιδιώξουν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρία, ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης για το 12,5% του
κ. Mπόμπολα. Mε το χρονικό περιθώριο για την κίνηση
αυτή να λήγει το Mάρτιο. Xρονικό ορόσημο για αυτήν η
10η Mαρτίου. Aν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, στην
επικείμενη AMK του ομίλου, όπου και θα κριθούν και οι
νέες μετοχικές ισορροπίες, τότε σ αυτήν πρέπει να συμμετάσχει και ο Λ. Mπόμπολας, αλλά και το δίδυμο των
Mπάκου - Kαϋμενάκη. Aυτή την ώρα, κατά τις εκτιμήσεις
τραπεζικών κύκλων η AMK πρέπει να είναι οπωσδήποτε
πάνω από 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να
κατευθύνεται στην Άκτωρ. Στην Άκτωρ Παραχωρήσεις πάλι
φιγουράρει στη θέση του προέδρου ο Eυθ. Mπουλούτας.

United Airlines: Αναστέλλει προσωρινά
τις πτήσεις για τα 24 αεροσκάφη Boeing 777
Σε αναστολή πτήσεων των 24 Boeing 777 προχωρά η αεροπορική εταιρία United Airlines, σύμφωνα με ανακοίνωσή
της, ενώ φέρνει τον ίδιο τύπο κινητήρα με το αεροσκάφος της εταιρίας που πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης
ανάγκης το Σάββατο στο Ντένβερ. Η ανακοίνωση της εταιρίας ακολούθησε την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) σχετικά με επίσπευση των ελέγχων στα αεροσκάφη 777 που
φέρουν τους κινητήρες Pratt & Whitney PW4000. Η United ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις
αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ «προκειμένου να αποφασίσει ενδεχόμενα επιπρόσθετα βήματα, που ίσως θα χρειαστούν
για να διασφαλιστεί ότι τα αναφερόμενα αεροσκάφη ανταποκρίνονται στους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και
μπορούν να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία». Η FAA ανακοίνωσε πως αναμένει ότι η διεξαγωγή των νέων
ελέγχων θα απαιτήσει την προσωρινή έξοδο ορισμένων αεροσκαφών από την ενεργό πτητική υπηρεσία.
Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, η United Airlines είναι η μοναδική αεροπορική εταιρία στις ΗΠΑ που χρησιμοποιεί
τα αεροσκάφη 777 με τους αναφερόμενους κινητήρες.
Τα ίδια αεροσκάφη βρίσκονται σε χρήση από αεροπορικές εταιρίες στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, σύμφωνα
με την FAA.
« Έχουμε εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ασφάλειας, μετά το χθεσινό [προχθεσινό] περιστατικό» ανέφερε η
ανακοίνωση της FAA. «Βάσει της αρχικής πληροφόρησης, καταλήγουμε ότι το μεσοδιάστημα των ελέγχων πρέπει
να επισπευστεί στα πτερύγια των στροβίλων που είναι μοναδικά σε αυτό το μοντέλο του κινητήρα, που χρησιμοποιείται μόνο από τα αεροσκάφη 777».

5
Δεσμευτική Συμφωνία
Alpha Bank – Davidson
Kempner για το «Galaxy»
H Άλφα Τράπεζα A.Ε. ανακοίνωσε την επίτευξη
δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες, που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner
Capital Management LP, αναφορικά με:
(α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της
εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member
S.A. (“Νέα CEPAL”)
και (β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής
(Junior) εξοφλητικής προτεραιότηταςτου χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους Eυρώ 10,8 δισ.
Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Β. Ψάλτης δήλωσε: «Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε
σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy
με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, DavidsonKempner.
Πρόκειται για μία συμφωνία–ορόσημο για την
Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά
βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα.
Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι
που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την
ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις
οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον
σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του
κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής.
Η Alpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους
της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του
ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την
εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόροανάπτυξη.»
• Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο ισολογισμός της Alpha Bank θα μετασχηματιστεί
ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ
στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από
43% και 29% τον Σεπτέμβριο του2020.
• Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη
Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι
εντός του αναμενόμενου πλαισίου, δηλαδή στις
280 μονάδες βάσης περίπου.
•H εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού
θα επιτρέψει στην Alpha Bank να εξομαλύνει
σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου.
Πώλησητου80% της Νέας CEPAL
•Εταιρεία, υπό την διαχείριση τηςDavidson
Kempner,θα αποκτήσει το 80% του μετοχικού
κεφαλαίου της Νέας CEPAL, ενώ η Alpha Bank
θα κατέχει το υπόλοιπο 20%.
Η Τράπεζα θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα
διοίκησης στη Νέα CEPALσύμφωνα με το ύψος
της μειοψηφικής συμμετοχής της.
•Η Alpha Bank θα καταρτίσει με τη Nέα CEPAL
πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση (η «Σύμβαση Διαχείρισης») των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων
(ΜΕΑ) Λιανικής και Επιχειρήσεωντης Τράπεζας
στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 8,9 δισ., καθώς καιαντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ.
Η Σύμβαση Διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με
δικαίωμα παράτασης.Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα
διαχειρίζεταιτα ΜΕΑ ύψους Ευρώ 10,8 δισ. που
περιλαμβάνονται στις Τιτλοποιήσεις Galaxy,καθώς καιχαρτοφυλάκια τρίτωνεπενδυτών,ύψους
Ευρώ 4,62δισ.
• Η αξία του100% της Νέας Cepal αποτιμάταιμε
βάση τη συμφωνίασε Ευρώ 267 εκατ. (το “Τίμημα”), ενώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων το Τίμημαγια την Τράπεζα
προσαυξάνεταιέως του ποσού των Ευρώ 68 εκατ..
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Προσλήψεις στον δήμο
Δραπετσώνας
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 Κερατσινίου-Δραπετσώνας», 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.
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ΟΑΕΔ:

10.000 θέσεις εργασίας
για ανέργους
με επιδότηση 2.520 ευρώ

Ε

ως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 μπορούν οι δικαιούχοι
άνεργοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να εκδηλώσουν
συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ (voucher.gov.gr) των
10.000 θέσεων με επίδομα ύψους 2.520 ευρώ.
Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
παρέχει στους δικαιούχους
οικονομική ενίσχυση μέσω
εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 2.520 ευρώ, ενώ
περιλαμβάνει τόσο ενότητες θεωρητικής κατάρτισης σε τεχνικές
δεξιότητες κλάδων αιχμής όσο
και απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους αιχμής.
Αντικείμενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)
και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους
τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης /
βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας,
τουρισμού και επισιτισμού.
Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, υποστήριξης,
κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην
απασχόληση ανέργων συμμετέχουν μέσω υποβολής ψηφιακής αίτησης άνεργοι του ΟΑΕΔ
από 30 έως 49 ετών,Να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως
αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να
βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης
και Κατάρτισης. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971
μέχρι και 31.12.1990.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται
ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υπο-

χρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος
ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και
πράξη αναγνώρισης.
Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη
δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες
επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.
Την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος
λαμβάνει κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώνει
το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με
αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που του παρέχει
ο πάροχος κατάρτισης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος,
ο καταρτιζόμενος, δικαιούται να λάβει συνολικό
εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε
επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων
είκοσι ευρώ (2.520,00€).
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται
για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.000,00
ευρώ (Για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5 €/
ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε
καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00
ευρώ, (Για χρονικό διάστημα: 380 ώρες X 4€/
ώρα).

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).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού του
Δήμου Ρόδου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνσηhttps://www.rhodes.gr/link:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δημαρχείου.

Αθήνα 22.2.2021
Α.Π. 112
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Α.Ε.
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Η ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΣ Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνει την προκήρυξη
ανοικτού διαγωνισμού για την ανακαίνιση και διαμόρφωση των θαλάμων νοσηλείας
του 5ου ορόφου του Θεραπευτηρίου με συνολικό προϋπολογισμό 145.000 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και μελέτης θα γίνεται από την 23η.2.2021
έως και την 1η.3.2021, από το Γραφείο Προέδρου του Θεραπευτηρίου (1ος όροφος),
από τις 9.30 έως και τις 12.30.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, έως τις 5.3.2021 και ώρα 14 .00 μ.μ.
Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Για την εταιρεία
Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος
Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος
Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

	
  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ταχ.Δ/νση
: Δυρραχίου 89 & Κηφισού
Ταχ.Κώδικας : 104 43 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Κουκουνιάς
: Α. Μάκου
Τηλέφωνο
: 210 5192306
: 210 5192667
e-mail
: d.koukounias@admie.gr
: a.makou@admie.gr

ΑΡ/ΗΜ.:ΔΝΕΜ/20371/19.02.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Φακέλου Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος
Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030 του ΑΔΜΗΕ.
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ (Ταχ. Δ/
νση Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα), ως αρχή σχεδιασμού για τα Δεκαετή
Προγράμματα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006
(ΦΕΚ Β΄1225/05.09.2006)
α) ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των συγκεκριμένων
προγραμμάτων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,
β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και
σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στον παρακάτω δικτυακό τόπο:
https://www.admie.gr/nea/diaboyleyseis/fakelos-stratigikon-meleton-periballontikonepiptoseon-ton-dekaeton-programmaton
Κ.ΤΣΙΡΕΚΗΣ
Διευθυντής
Νέων Έργων Μεταφοράς
ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ, ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα Τ 210 519 2154 W www.admie.gr

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

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1921)» με έδρα στην
Αθήνα, Πολυτεχνείου 12, αναγνωρίσθηκε
με την απόφαση 2159/1921 του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο
Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αυξ. αρ. 1649/1921 με αρχική επωνυμία «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ». Στη συνέχεια τροποποιήθηκε
με τις αποφάσεις 656/1924, 2807/1928,
5120/1937, 4215/1943, 19988/1961,
16242/1965, 1019/1970, 649/1972,
495/1976, 579/1978, 1247/1983,
4514/1989, 1189/1997 και 6556/2007 του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη του Τουρισμού
σε όλες του τις μορφές και εκδηλώσεις,
η πολιτιστική πρόοδος, η διατήρηση της
πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και η
προστασία του περιβάλλοντος. Διοικείται
από 15ελές Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για
τρία χρόνια και αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την από
19-2-2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε νομότυπα παμψηφεί και τροποποιήθηκε το άρθρο
13 του καταστατικού που αφορά τον
αριθμό των μελών του Διοικητικού του
Συμβουλίου και από 15μελές ορίστηκε
να είναι 9μελές. Με την Διάταξη 347/2020
του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών έγινε δεκτή
η από 11-9-2020 με ΓΑΚ 52259/2020
και ΕΑΚ 312/2020 αίτηση του Σωματείου και τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του
Καταστατικού του, ως ακολούθως: «1.
Η Λέσχη διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση, για τρία (3) χρόνια και
αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα
που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αυτά είναι επανεκλέξιμα. Από τη
Διοίκηση της Λέσχης αποκλείεται μέλος
της που στερήθηκε αυτοδικαίως ή έπειτα
από δικαστική απόφαση των πολιτικών
του δικαιωμάτων και για όσο διαρκεί αυτή
η στέρηση». Με την ίδια Διάταξη διατάχθηκε η δημοσίευση περίληψης σε μια
ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην
Αθήνα καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών με
τα ουσιώδη στοιχεία του τροποποιημένου καταστατικού του Σωματείου και η
εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο
δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήναι, 20-2-2021
Ο πληρ. δικηγόρος
ΠΛΑΤΩΝ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ
(αμΔΣΑ 6760)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Αρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.
Υστερα από έγγραφη παραγγελία του
Δικηγόρου Μυτιλήνης κ. Εμμανουήλ Αρμενάκα, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της
Δήμητρας συζ. Αποστόλου Γουδέλη, θυγ.
Γεωργίου Κουτσού, κατοίκου Δαφίων
Καλλονής Λέσβου, και δυνάμει της με
αριθμό 11.702 Β'/22-2-2021 έκθεσή μου
επίδοσης επέδωσα στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Μυτιλήνης για την Γαβριέλα Μιχαέλα Γκαιτάν του Νικόνορ,
κατοίκου Δαφίων Καλλονής Λέσβου
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
θεωρημένο αντίγραφο της με χρονολογία
4-2-2021 ΑΓΩΓΗ (αφαίρεσης - ανάθεσης
επιμέλειας ανηλίκου) που απευθύνεται
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
της πρώτης εναντίον της κ.λπ. και ζητά
να γίνει δεκτή η αγωγή. Να αφαιρεθεί η
επιμέλεια του ανηλίκου Πέτρου Γουδέλη
από τους εναγομένους γονείς του. Να
ανατεθεί η επιμέλεια αυτού αποκλειστικά
σε μένα. Στο κάτω μέρος του εγγράφου
τούτου υπάρχει έκθεση κατάθεσης της
γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου
κ. Χάιδως Δαούλα, με αριθμό κατάθεσης
22/04-02-2021, β) πράξη ορισμού δικα-

σίμου του Δικαστού Υπηρεσίας κ. Ιωάννη
Εγγλέζου, που ορίζει δικάσιμο για την
συζήτησή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης (ειδική διαδικασία) και στο
κατάστημά του την 11η Ιουνίου 2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.
με αριθμό 64 στο πινάκιο αυτής της
δικασίμου, γ) με συγκοινοποίηση ταυτόχρονα και των παρακάτω εγγράφων:
α) τον διορισμό της διαμεσολαβήτριας
Γεωργίας Τσουκαλά στην παρούσα υπόθεση από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ), β) πρόσκληση της
διαμεσολαβήτριας Γεωργίας Τσουκαλά
προς την εναγόμενη να προσέλθει την
1-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
π.μ. στο γραφείο αυτής (Καβέτσου 29 Β
όροφος Μυτιλήνη) και γ) φύλλο βασικών
στοιχείων, για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.
Μυτιλήνη 22-02-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Βορείου Αιγαίου,
με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ
(οδός Μητροπόλεως αριθμός 4Μυτιλήνη τηλ. 6937603745)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με τη με αριθμό 8408Ε’ /11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή
στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ. Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου (ΑΜ ΔΣΑ 13702), ως πληρεξουσίου
της Παρασκευής Δρακά του Ευαγγέλου
κατοίκου Γέρακα Αττικής, επιδόθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
Αλέξανδρο Σταύρου του Παρασκευά ,
πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός
Εθν. Αντιστάσεως αρ. 24 και ήδη είναι
άγνωστης κατοικίας και διαμονής, αντίγραφο της με αριθμό 3150/2020 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, προς γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες, με την οποία και ερήμην του
ανωτέρω ( Αλεξάνδρου Σταύρου) γίνεται
δεκτή η από 10-06-2010 και με αριθμό
καταθ. 130465/7551/2010 αγωγή της
άνω Παρασκευής Δρακά εναντίον του
Αλεξάνδρου Σταύρου και αναγνωρίζεται
ότι η σύμβαση πώλησης του περιγραφομένου στο σκεπτικό ακινήτου, που έλαβε
χώρα με το υπ’ αριθμ. 2992/19-10-2005
αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Λουίζας Καράχου- Αργυροπούλου είναι άκυρη λόγω
εικονικότητας , ενώ ταυτοχρόνως ορίζεται
παράβολο ερημοδικίας 250 ευρώ και καταδικάζεται ο εναγόμενος στα δικαστικά
έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζονται
στο ποσό των 3000 ευρώ.
ΑΘΗΝΑ 16-2-2021
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 8405 Ε’/11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ.
Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας
του δικηγόρου Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου, ως πληρεξουσίου των α) Ελένης
χήρας Βασιλείου Κατσαρού, το γένος
Χρήστου και Γιαννούλας Τσουραμάνη
και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού του Βασιλείου και της Ελένης , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός
Ιερωνύμου αριθ. 5 και Ισαακίου Απελού
αριθ. 22, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών για τον Λεωνίδα
Παπασταμάτη του Δημητρίου και της
Ελευθερίας, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 36 και ήδη
άγνωστης κατοικίας και διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 2-2-2021 και με
αριθ. καταθ. 793/15/2021 αγωγής προς
το Ειρηνοδικείο Περιστερίου των άνω α)
Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού και
β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού
εναντίον των 1) Λεωνίδα Παπασταμάτη
του Δημητρίου και της Ελευθερίας, 2)

Ελευθερίας χήρας Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου και Χριστίνας Λιόση και 3) Βαρβάρας συζ. Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και
Ελευθερίας Παπασταμάτη , προς γνώση
του και για τις νόμιμες συνέπειες και
με κλήση να καταθέσει κατ’ άρθρο 237
ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, σύμφωνα με το Ν. 4335/2015 και να παραστεί
στις 31-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιλίου Μαρίας Φ. Παπαζαχαρίου, που
κατοικοεδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός
Πατρόκλου αριθμ.73 (1ος όροφος), κατά την ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος
Μαρουδής Ζάρρα του Μαρίνου και της
Αικατερίνης, συνταξιούχου, κατοίκου
Ιλίου Αττικής, οδός Ανθεμίου αριθ. 26,
με Α.Φ.Μ. 027091220, προς απόδειξη
της ουσιαστικής βασιμότητας της άνω
αγωγής, κατ’ άρθρο 421 ΚΠολΔ (όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το
Ν. 4335/2015).
Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση της εξοφλήσεως του υπολοίπου
οφειλομένου τιμήματος δυνάμει του υπ’
αριθ. 22662/24-2-1965 συμβολαίου του
συμ/φου Αθηνών Παντελή Νικ. Μανωλόπουλου και η καταδίκη των εναγομένων
σε δήλωση βουλήσεως περί εξοφλήσεως
του υπολοίπου τιμήματος και άρσεως της
σχετικής διαλυτικής αιρέσεως, άλλως ότι
ουδέν οφείλεται από το ανωτέρω τίμημα
και δεν υφίσταται πλέον η σχετική διαλυτική αίρεση.
ΑΘΗΝΑ 16-2-2021
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 8407 Ε’/11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ.
Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας
του δικηγόρου Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου,
ως πληρεξουσίου των α) Ελένης χήρας
Βασιλείου Κατσαρού, το γένος Χρήστου
και Γιαννούλας Τσουραμάνη και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού του
Βασιλείου και της Ελένης , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός Ιερωνύμου
αριθ. 5 και Ισαακίου Απελού αριθ. 22,
επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για την Ελευθερία χήρα Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου
και Χριστίνας Λιόση, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Παν. Τσαλδάρη
αριθ. 22 και ήδη άγνωστης κατοικίας και
διαμονής ακριβές αντίγραφο της από
2-2-2021 και με αριθ. καταθ. 793/15/2021
αγωγής προς το Ειρηνοδικείο Περιστρίου των άνω α) Ελένης χήρας Βασιλείου
Κατσαρού και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού εναντίον των 1) Λεωνίδα
Παπασταμάτη του Δημητρίου και της
Ελευθερίας, 2) Ελευθερίας χήρας Δημητρίου Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου
και Χριστίνας Λιόσ και 3) Βαρβάρας συζ.
Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη, προς
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες
και με κλήση να καταθέσει κατ' άρθρο
237 ΚΠολΔ έγγραφες προςτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου,
σύμφωνα με το Ν. 4335/20215 και να
παραστεί στις 31-4-2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιλίου Μαρίας Φ. Παπαζαχαρίου, που κατοικοεδρεύει στο Ιλιον
Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμ. 73 (1ος
όροφος), κατά την έναρκη βεβαίωση της
μάρτυρος Μαρουδής Ζάρρα του Μαρίνου και της Αικατερίνης, συνταξιούχου,
κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Ανθεμίου
αριθ. 26, με Α.Φ.Μ. 027091220, προς
απόδειξη της ουσιαστικής βασιμότητας
της άνω αγωγής, κατ' άρθρο 421 ΚΠολΔ
(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
με το Ν. 4335/2015).
Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση της εξοφλήσεως του υπολοίπου
οφειλομένου τιμήματος δυνάμει του υπ’
αριθ. 22662/24-2-1965 συμβολαίου του
συμ/φου Αθηνών Παντελή Νικ. Μανωλόπουλου και η καταδίκη των εναγομένων

σε δήλωση βουλήσεως περί εξοφλήσεως
του υπολοίπου τιμήματος και άρσεως της
σχετικής διαλυτικής αιρέσεως, άλλως ότι
ουδέν οφείλεται από το ανωτέρω τίμημα
και δεν υφίσταται πλέον η σχετική διαλυτική αίρεση.
ΑΘΗΝΑ 16-2-2021
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 8406 Ε’/11-2-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίου Θ.
Χαραλάμπους και κατόπιν παραγγελίας
του δικηγόρου Νεοκλή Χρ. Δημόπουλου,
ως πληρεξουσίου των α) Ελένης χήρας
Βασιλείου Κατσαρού, το γένος Χρήστου
και Γιαννούλας Τσουραμάνη και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας Κατσαρού του
Βασιλείου και της Ελένης , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός Ιερωνύμου
αριθ. 5 και Ισαακίου Απελού αριθ. 22,
επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών για την Βαρβάρα συζ. Σταύρου
Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη, πρώην κάτοικο
Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθ. 16 και
ήδη άγνωστης κατοικίας και διαμονής
ακριβές αντίγραφο της από 2-2-2021
και με αριθ. καταθ. 793/15/2021 αγωγής
προς το Ειρηνοδικείο Περιστερίου των
άνω α) Ελένης χήρας Βασιλείου Κατσαρού και β) Παναγιώτας - Χρηστίνας
Κατσαρού εναντίον των 1) Λεωνίδα Παπασταμάτη του Δημητρίου και της Ελευθερίας, 2) Ελευθερίας χήρας Δημητρίου
Παπασταμάτη, το γένος Χρήστου και
Χριστίνας Λιόση και 3) Βαρβάρας συζ.
Σταύρου Βιτζηλαίου, το γένος Δημητρίου και Ελευθερίας Παπασταμάτη, προς
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες
και με κλήση να καταθέσει κατ' άρθρο
237 ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, σύμφωνα με το Ν. 4335/2015 και να παραστεί
στις 31-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00 π.μ. ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιλίου Μαρίας Φ. Παπαζαχαρίου, που
κατοικοεδρεύει στο Ιλιον Αττικής, οδός
Πατρόκλου αριθμ. 73 (1ος όροφος), κατά την ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος
Μαυρουδής Ζάρρα του Μαρίνου και της
Αικατερίνης, συνταξιούχου, κατοίκου
Ιλίου Αττικής, οδός Ανθεμίου αριθ. 26,
με Α.Φ.Μ. 027091220, προς απόδειξη
της ουσιαστικής βασιμότητας της άνω
αγωγής, κατ' άρθρο 421 ΚΠολΔ (όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το
Ν. 4335/2015).
Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι η αναγνώριση της εξοφλήσεως του υπολοίπου
οφειλομένου τιμήματος δυνάμει του υπ’
αριθ. 22662/24-2-1965 συμβολαίου του
συμ/φου Αθηνών Παντελή Νικ. Μανωλόπουλου και η καταδίκη των εναγομένων
σε δήλωση βουλήσεως περί εξοφλήσεως
του υπολοίπου τιμήματος και άρσεως της
σχετικής διαλυτικής αιρέσεως, άλλως ότι
ουδέν οφείλεται από το ανωτέρω τίμημα
και δεν υφίσταται πλέον η σχετική διαλυτική αίρεση.
ΑΘΗΝΑ 16-2-2021
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ' αριθμ. 11.463/11-02-2021
έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου
Αθηνών Μαρίας Μπέλλας Τραπατσέλη
του Χρήστου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Αθηνάς
Θεοδώρου πληρεξούσιας της Πέπα Αννας κάτοικο Νίκαιας Αττικής οδός Νικηφόρου Φωκά αρ. 6 επέδωσα προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
τον Σελέντση Γεώργιο του Ιωάννη νυν
αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο από 23/01/2021-125414 αίτησης
επαναπροσδιορισμού με ειδικό αριθμό
αρχικής αίτησης 969 και έτος 2014 του
Ειρηνοδικείου Νίκαιας και ΕΑΚ 444/2501-2021 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας για
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να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καθώς και να παραστεί κατά τη
συζήτηση της επαναπροσδιοριζόμενης
αίτησης όταν και όπου νόμιμα θα ορισθεί
καθώς και να ασκήσει όλα τα εν γένει
δικαιώματα του κατά το νόμο.
19-02-2021
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΑ ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗ
Με την υπ’ αριθμόν 9.916 Γ’/10.2.2021
έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Κρήτης με έδρα το
Πρωτοδικείο Χανίων κ. Γεώργιου Τσαλδαράκη κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Χανίων Γεώργιου
Κομισόπουλου επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του Γεωργίου Ντουντουλάκη
του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Χανίων
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 16.8.2019 έφεσης
της Σπυριδούλας Πουλιδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Πυθαρίου Ακρωτηρίου
Χανίων κατά 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EFG
Eurobank Ergasias A.E» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Σταδίου  40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την ίδια και ως
καθολικής διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της τράπεζας με την
επωνυμία «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος»  και κατά της υπ’  αριθμ. 341/2019
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χανίων
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η

οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων με αριθμό κατάθεσης  
στο Ειρηνοδικείο Χανίων 116/2019 και
με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Χανίων ΕΦΜ 62/2019 με
την παρά πόδας αυτής πράξης συζήτησης για την δικάσιμο της 28.5.2020
ομού με την επισυναπτόμενη με αριθμό
466/2020 πράξη του διευθύνοντος το
Πρωτοδικείο Χανίων περί επαναπροσδιορισμού της παρούσας έφεσης στη
δικάσιμο της 22.4.2021 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χανίων στην οποία ζητά
να γίνει δεκτή η έφεσή της, να ακυρωθεί
και να εξαφανισθεί για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό η με αριθμό
341/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων και στην συνέχεια να γίνει
δεκτή σαν νομικά και ουσιαστικά βάσιμη
εν όλω η με αριθ. πρωτ. 350/2015 αίτησή της κατά των αντίδικων ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Χανίων απευθυνόμενης.
Τσαλδαράκης Νικ. Γιώργος
Δικαστικός Επιμελητής
Εφετείου Κρήτης
Πρωτοδικείου Χανίων
Μέλος της εταιρίας με την επωνυμία
ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ανδρέα Παπανδρέου 99, Χανιά
28210 - 23347

Το email
της εφημερίδας
είναι: iho@otenet.gr

ΑΔΑ: ΨΛ80ΟΚΩ0-ΚΤΚ

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Παρνασσού 6, Τ.Κ: 182 33, Άγ. Ι. Ρέντης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν1Π/2021
Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε., προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό
μέσω Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ: 19/09.02.2021
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και τους ισχύοντες «Γενικούς Όρους
Πώλησης Υλικών» της Εταιρείας, για την εκποίηση κατά ομάδες, παλαιών και αποσυρμένων από την κυκλοφορία εκατόν δέκα (110) συνολικά αστικών λεωφορείων
διαφόρων τύπων και μεγεθών.
Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" της σχετικής Διακήρυξης του υπ' αριθμ: Ν1Π/2021
Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, εμπεριέχεται αναλυτική κατάσταση με την κατανομή σε
πέντε (5) συνολικά Ομάδες - Πίνακες των προς εκποίηση παλαιών λεωφορείων
και με καταγεγραμμένη την τιμή εκκίνησης ξεχωριστά για κάθε δημοπρατούμενη
Ομάδα λεωφορείων, σύμφωνα με τους Όρους πώλησης αυτών. Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Πλειοδότη, θα είναι η υψηλότερη
προσφερόμενη τιμή ανά Ομάδα και ο αναλογούν Φ.Π.Α. (εφόσον απαιτείται) θα
επιβαρύνει τον αντίστοιχο Ανάδοχο - Πλειοδότη.
Οι οδηγίες διεξαγωγής της συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, αναλύονται
λεπτομερώς στο επίσης συνημμένο στην εν λόγω Διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ''
-Ειδικοί Όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.
Η υποβολή των Φακέλων συμμετοχής των ενδιαφερομένων (σε κλειστό σφραγισμένο κύριο φάκελο) θα γίνει μέχρι την τελική ημερομηνία κατάθεσής τους, δηλ. έως
και την 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και έως ώρα 10.00'π.μ. (με ανοχή
15'λεπτών της ώρας), στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Παρνασσού 6, Άγ. Ι.
Ρέντης - Ισόγειο). Εναλλακτικά, οι Φάκελοι συμμετοχής, μπορούν να υποβληθούν και
με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω COURIER, που θα απευθύνεται στην
Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε., (Παρνασσού 6, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης)
μέχρι την προηγούμενη μέρα της διαδικασίας αποσφράγισης (δηλ. έως και την 12
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00) Όσες συμμετοχές υποβληθούν
με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπ' όψη, μόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι συμμετοχής που κατατίθενται μετά
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται από την
Ο.ΣΥ. Α.Ε. χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης, κατά τις
εργάσιμες ήμερες και κατά τις ώρες 09:00 - 13:00 από τα Γραφεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
-Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης - Τμήμα Εκποίησης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
Υλικών - Γραφείο 13 - ισόγειο ή από την Γραμματεία της Δ/νσης - Γραφείο 108 - 1ος
όροφος (οδός Παρνασσού 6 - 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης), μέχρι και την12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00'π.μ.
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης της Διακήρυξης, μέσω της
ιστοσελίδας της Εταιρείας www.osy.gr
Για περισσότερες πληροφορίες: υπεύθυνος ο κ. Ευάγγελος Γ. Μάρος, τηλ. 210
4270 806.
Άγιος Ιωάννης Ρέντης,ΩΦεβρουαρίου 2021.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Εως και 2 εκατ. ευρώ
την εβδομάδα
θα ενοικιάζεται
ο Σκορπιός
Ο θρυλικός Σκορπιός, το πρώτο ιδιωτικό
νησί που βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο
VIP τουριστικό χάρτη, αλλάζει πρόσωπο και
θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2023, ώστε
το καλοκαίρι του 2024 να φιλοξενήσει τους
πρώτους επισκέπτες.
Στις μακέτες αποτυπώνονται η άνεση και η
πολυτέλεια των νέων εγκαταστάσεων: από το
λιμάνι «Χριστίνα» που επεκτείνεται ώστε να
μπορεί να υποστηρίξει και θαλαμηγούς άνω
των 100 μέτρων, μέχρι το ελικοδρόμιο, το
αθλητικό και συνεδριακό κέντρο, το αμφιθέατρο και τις επαύλεις που θα φιλοξενούν την
οικογένεια ή τους βαθύπλουτους ενοικιαστές.
Το νησί θα ενοικιάζεται ολόκληρο με όλες τις
κατοικίες και τα υπόλοιπα κτίσματα, το λιμάνι
και το ελικοδρόμιο για τουλάχιστον μία εβδομάδα, που σημαίνει πως αν κάποιος επιλέξει
να μείνει λιγότερο, θα πληρώσει και τις 7
ημέρες. Το τίμημα για την κάθε εβδομάδα θα
είναι minimum 1 εκατ. ευρώ και σε ορισμένες
περιπτώσεις, ανάλογα με τη ζήτηση και την
εποχή, μπορεί να φτάνει και τα 2 εκατ. ευρώ.
Ο σύμβουλος του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ,
Σεργκέι Τσερνίτσιν, δηλώνει ενθουσιασμένος
που ο Σκορπιός είναι η πρώτη στρατηγική
επένδυση η οποία υλοποιείται στην Ελλάδα.
«Μετά από τρία χρόνια επίμονων προσπαθειών καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις
διαδικασίες και να πάρουμε την έγκριση της
αρχιτεκτονικής μελέτης από το Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα
και τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης
Νίκο Παπαθανάση που στήριξαν αυτή την
επένδυση, την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Ρόδη Κράτσα, τον αντιπεριφερειάρχη και τον
δήμαρχο Λευκάδας που ήταν κοντά μας σε
όλα τα στάδια», λέει ο κ. Τσερνίτσιν, προσθέτοντας: « Το έργο ωστόσο δεν θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη
συμβολή της δικηγορικής εταιρίας Κορίνα
Φασούλη–Γραφανάκη & Συνεργάτες που
ανέλαβε τη νομική υποστήριξη της εταιρείας
Μυκήναι ΑΕ για την ένταξη της επένδυσης
στη νομοθεσία των στρατηγικών επενδύσεων
με αίτηση της εταιρίας στη ΔΕΣΕ, έκδοση
απόφασης διυπουργικής επιτροπής για
έγκριση, έκδοση Π.Δ. ΕΣΧΑΣΕ, ΚΥΑ περί
έγκρισης χωροθέτησης, καθώς επίσης και την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου».

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Νέο οικογενειακό δίκαιο:

Διαµεσολαβητής θα αποφασίζει
για το συμφέρον του παιδιού

Σ

ειρά σημαντικών αλλαγών που αναμορφώνουν το Οικογενειακό Δίκαιο και θέτουν
σε στέρεες βάσεις τις σχέσεις γονέων και παιδιών μετά το διαζύγιο εισάγονται με το
νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις μεταρρυθμίσεις στις σχέσεις γονέων
και τέκνων. Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο που αφορά στην από κοινού
άσκηση της γονικής μέριμνας των ανήλικων παιδιών, το οποίο έχει λάβει την τελική του
μορφή και αναμένεται παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Με τις νέες οριστικές διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, οι
οποίες αποτελούν τομή στο Οικογενειακό Δίκαιο, εισάγεται
για πρώτη φορά η υποχρέωση των γονιών να προσφεύγουν
αρχικά σε διαμεσολαβητή σε περίπτωση που διαφωνούν
για το συμφέρον του παιδιού τους. Αν δεν καταφέρουν και
με τον τρόπο αυτό να βρουν λύση, τότε θα επιλαμβάνεται η
Δικαιοσύνη.
Επίσης, με το νομοσχέδιο προσδιορίζονται οι συνέπειες που θα
έχουν οι δύο γονείς αν δεν ασκούν σωστά τη γονική μέριμνα,
ενώ ρυθμίζονται λεπτομερώς τα ζητήματα που ανακύπτουν
όταν αυτή δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί από κοινού. Επιπρόσθετα, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι πριν από κάθε απόφαση που θα αφορά τη γονική μέριμνα το δικαστήριο μπορεί
να ζητήσει τη γνώμη του παιδιού ενώ, οι υποθέσεις αυτές
θα εκδικάζονται πλέον από δικαστές που θα έχουν περάσει
πρώτα από τα θρανία και θα έχουν παρακολουθήσει ειδικά
προγράμματα επιμόρφωσης. Ετσι, μια προς μια οι διατάξεις
του νομοσχεδίου προβλέπουν:
Στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου μεταξύ των δύο συζύγων συνάπτεται
συμφωνία λύσης του γάμου τους παρουσία των δικηγόρων
τους. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, με την ίδια συμφωνία, που
θα ισχύει για δυο έτη, «ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής
μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής
τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με
τον άλλο γονέα και η διατροφή τους». Ακολούθως ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση
του γάμου. Ωστόσο, όταν η βεβαίωση αφορά την επιμέλεια, την
επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων η πράξη
αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη
συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της συμφωνίας
μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή
των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία.
Αναφέρεται (άρθρο 5) ότι κάθε απόφαση των γονέων σχετικά
με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει
στο συμφέρον του παιδιού. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου που θα
εκδοθεί και η οποία θα πρέπει να λαμβάνει «ιδίως υπόψη την

ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά
το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του
με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα
και αφορούν το τέκνο». Επίσης, το δικαστήριο θα πρέπει
να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει
διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των
πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, του γονέα. Μάλιστα,
έχει ιδιαίτερη αξία να αναφερθεί ότι «ανάλογα με την ωριμότητα
του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη
του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα
και τα συμφέροντά του, εφόσον κριθεί από το δικαστήριο ότι
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής».
Στα άρθρα 6 και 15 ορίζεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας κατά
την άσκηση της γονικής μέριμνας «οι γονείς υποχρεούνται να
καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών
λύσεων, προσφεύγοντας, αν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση». Αν όμως διαφωνούν και «το συμφέρον του τέκνου
επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο»,
ενώ ο ορισμός του διαμεσολαβητή από το δικαστήριο θα
γίνεται από ειδικό μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι γονείς μπορούν με έγγραφο
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών,
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον
οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με
τον άλλο γονέα. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της
γονικής μέριμνας εξαιτίας, π.χ., διαφωνίας των συζύγων και
ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτή ή
δεν τηρεί την υπάρχουσα συμφωνία, τότε το δικαστήριο μπορεί
ανάλογα με την περίπτωση να α) κατανείμει την άσκηση της
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση
της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή σε τρίτο, β) διατάξει
πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
μέτρο και γ) διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της
ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Δημήτρης Λιγνάδης:
Εισαγγελική έρευνα
για τους ανήλικους
πρόσφυγες
που μετείχαν
στα μαθήματά του

Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής
έρευνας που σχετίζεται με την υπόθεση
σεξουαλικής κακοποίησης η οποία έχει
ως βασικό κατηγορούμενο τον Δημήτρη
Λιγνάδη έδωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών
της Αθήνας.
Συγκεκριμένα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί
η βασιμότητα δημοσιευμάτων για εμπλοκή τουλάχιστον τριών δομών ανήλικων
προσφύγων που μετείχαν σε μαθήματα
θεάτρου με τον Δημήτρη Λιγνάδη.
Η Εισαγγελία παρενέβη καθώς σύμφωνα
με μαρτυρίες γειτόνων πολλά προσφυγόπουλα φέρονται ότι αρνήθηκαν να πάνε
ξανά εκεί.
Χθες πάντως το πρωί η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
του υπουργείου Μετανάστευσης Ειρήνη
Αγαπηδάκη κατέθεσε υπόμνημα στην εισαγγελία Πρωτοδικών με το οποίο ζητούσε
να διερευνηθούν οι καταγγελίες που ήρθαν
στο φως της δημοσιότητας.
Η κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε: « Ήρθα
σήμερα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών για
να ζητήσω την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών που προκύπτουν από πρόσφατα
δημοσιεύματα και αφορούν ενδεχόμενες
εκνομες πράξεις που τελέστηκαν κατά την
περίοδο 2017-2018 σε βάρος ασυνόδευτων
ανηλίκων. Δεν πρέπει να μείνει τίποτε στο
σκοτάδι, χωρίς διερεύνηση».
Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις σχετικά
με τον μέχρι πρότινος καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Δημήτρη Λιγνάδη,
που κατηγορείται για βιασμό κατά συρροή, ανήλικων και ενήλικων, αλλά και οι
πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα
και κάνουν λόγο για ανήλικους πρόσφυγες
μεταξύ των θυμάτων του, επιβάλλουν την
διερεύνηση των συνθηκών που επικρατούσαν στην πρώτη θεατρική σκηνή της
χώρας το επίμαχο χρονικό διάστημα, και
την ενδεχόμενη σχέση του κατηγορούμενου για αποτροπιαστικά εγκλήματα
ηθοποιού – σκηνοθέτη με συγκεκριμένες
δραστηριότητες.

