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Κοντά στα 5.000
τα κρούσματα
Ορατή είναι πλέον η
πιθανότητα να σπάσει
το ρεκόρ των 4.340
κρουσμάτων κορωνοϊού που είχε καταγραφεί στις 30 Μαρτίου.
Από νωρίς χθες το
μεσημέρι η καταμέτρηση των νέων μολύνσεων από τις υγειονομικές υπηρεσίες είχε ξεπεράσει τις 3.500,
γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο
τελικός αριθμός θα είναι πολύ μεγάλος και
θα αγγίξει τις 5.000.
Την εκτίμηση ότι αναμένεται να σπάσουμε
το ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού είχε κάνει
ο Νίκος Τζανάκης ενώ τόνισε ότι η περίοδος
της κορύφωσης πρόκειται να συνεχιστεί.
«Ελπίζω να φτάσουμε στην αποκλιμάκωση
μετά τις 15 Απριλίου», είπε χαρακτηριστικά, ο
καθηγητής Πνευμονολολίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης, επισημαίνοντας πως αναμένεται
να αγγίξουμε τις 5.000 κρούσματα.

Οι δικηγόροι θα εκδίδουν
συντάξεις του ΕΦΚΑ
Στη "μάχη" της
απονομής των
συντάξεων, ρίχνει
τους δικηγόρους το
υπουργείο Εργασίας,
μετά και την αποδοχή
της πρότασης που είχε
υποβάλλει ο Κωστής
Χατζηδάκης: Πιστοποιημένοι ιδιώτες,
δικηγόροι και λογιστές, θα αξιοποιηθούν για
να επιταχυνθεί η διαδικασία και να περιοριστούν οι εκκρεμότητες σε ένα ιδιαίτερα
δυσεπίλυτο πρόβλημα, είχε πει ο υπουργός
Εργασίας.
Η πρόταση έγινε δεκτή από την Ολομέλεια
των δικηγόρων που εντοπίζουν θετικά στοιχεία "στην προοπτική επίλυσης ενός κοινωνικού προβλήματος, εκρηκτικών διαστάσεων,
που έχει δημιουργηθεί από την απίστευτη
καθυστέρηση στην έκδοση και απονομή
χιλιάδων συντάξεων.”
Οι δικηγόροι βέβαια γνωρίζουν και το αναφέρουν πως η ένταξή τους σε ένα νέο αντικείμενο "διευρύνει και την δικηγορική ύλη,
ιδίως σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία”.
Θέτουν όμως ως προϋποθέσεις αφενός να
μην πληρώνονται από τους πολίτες αλλά το
κράτος.
Η Ολομέλεια εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή για να συζητήσει όλες τις λοιπές
λεπτομέρειες υλοποίησης του μέτρου.

ΑΤΜ Ταχυδρομείο

Αδήλωτα τετραγωνικά

Το "πράσινο φως” στην εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων για την παραλαβή και
παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ("postal lockers") σε χώρους και
ακίνητα των ΟΤΑ α’ βαθμού, του Δημοσίου,
ανάβει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης
που κατατέθηκε στη Βουλή.
σελ. 2

Αθλητισμός

Βαθιά το χέρι στη τσέπη πρέπει να βάλουν οι
«ξεχασιάρηδες» φορολογούμενοι ιδιοκτήτες
ακινήτων για τα τετραγωνικά που έσπευσαν
να εμφανίσουν την πραγματική επιφάνεια των
ακινήτων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της ΚΕΔΕ και στους Δήμους.

➞

➞ σελ. 3

Η πρώτη μεγάλη έρευνα από την αρχή της
πανδημίας για την άθληση ολοκληρώθηκε
και τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Αυτό
που καταδεικνύει η έρευνα είναι ότι ένα συντριπτικό ποσοστό πολιτών έχει επηρεαστεί
αρνητικά από την παύση λειτουργίας των
χώρων άθλησης.
σελ. 8
➞

ετήσια έκθεση για το ελληνικό εμπόριο της ΕΣΕΕ:

Σε τρία χρόνια η επιστροφή
στα επίπεδα προ πανδημίας
Τ

α δύσκολα έπονται για το εμπόριο.
Από τη μία η άσχημη συγκυρία
της πανδημίας, που φαίνεται ότι
θα προκαλέσει νέο ξεκαθάρισμα μεταξύ
των επιχειρήσεων, με την παράλληλη
ισχυροποίηση της τάσης συγκέντρωσης
και από την άλλη η μεγάλη πρόκληση
του ψηφιακού μετασχηματισμού που θα
χαρακτηρίσει την επόμενη δεκαετία την
αγορά, είναι μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών που σκιαγραφούνται στη
φετινή, ετήσια έκθεση για το ελληνικό
εμπόριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ).
Μια έκθεση που επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει όλη την έκταση του
αντίκτυπου της πανδημίας και των νέων
δεδομένων σε μια αγορά που ομολογουμένως είχε αργήσει να εισέλθει στην
ψηφιακή εποχή περνώντας σε μια πολυκαναλική, omnichannel στρατηγική
πωλήσεων.
Κοινή παραδοχή των επαγγελματιών
είναι ότι η επιστροφή της αγοράς στα
προ πανδημίας επίπεδα δεν πρόκειται
να γίνει νωρίτερα από τρία χρόνια, όπως
προκύπτει από τη φετινή έρευνα που
αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι της Τρίτης σε διημερίδα της ΕΣΕΕ
στην οποία θα συμμετέχουν, μεταξύ
άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.
Παράλληλα επικρατεί απαισιοδοξία
σχετικά με την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που έγιναν λόγω της πανδημίας, με την πλειοψηφία -περίπου 61%- να
εκτιμά πως θα απαιτηθεί ένα διάστημα
μεταξύ ενός και τριών ετών ώστε να
απορροφηθούν οι αρνητικές επιπτώ-

σεις της πανδημίας στο επιχειρηματικό
περιβάλλον. Αυτό εξάλλου τροφοδοτείται και από τις εκτιμήσεις των διεθνών
οργανισμών που δεν επιβεβαιώνουν το
σενάριο «V» για την ελληνική οικονομία, τεκμηριώνοντας τον μακρύ δρόμο
της οικονομικής ανάκτησης.
Μια κατάσταση που δυστυχώς μεγεθύνει τη χειροτέρευση του προφίλ των
εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας.
Είναι ενδεικτικό ότι σε μια χρονιά οι
«ανθεκτικές» επιχειρήσεις, σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση που επιχειρεί
η έκθεση, έχουν περιοριστεί στο 11% επί
του συνόλου από 28% που ήταν το 2019.
Παράλληλα, διπλασιάστηκαν οι επαπειλούμενες, φτάνοντας το 35%, από
18% που ήταν το 2019.
Αρνητικές είναι οι ενδείξεις και στους

«αγωνιστές» αλλά και στις «αναπτυσσόμενες» και στις «δυναμικές», καθώς
παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση.
Πάντως οι «συνεπείς» επιχειρήσεις είναι
και το 2020 η μεγαλύτερη ομάδα των
εμπορικών επιχειρήσεων (σημαντική
αύξηση που καταγράφηκε συγκριτικά
με το προηγούμενο έτος: 43% από 29%).
Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών των
επιχειρήσεων, εννέα στις δέκα θεωρούν
ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά
τον κύκλο εργασιών τους, με το 56% εξ
αυτών να προσδιορίζει την πτώση του
τζίρου άνω του 40%!
Μία πεποίθηση βέβαια που έρχεται να
επιβεβαιωθεί και απ’ τις εκτιμήσεις που
κάνει το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ επεξεργαζόμενο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και
διοικητικές, όπως λέει, πηγές, λέγοντας

ότι ο κύκλος εργασιών στο σύνολο του
εμπορίου το 2020 υποχώρησε κατά
8,2%.
Πτώση βέβαια που παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά κλάδο, με
δεδομένο ότι υπήρξαν τμήματα τόσο
της χονδρικής όσο και της λιανικής, με
χαρακτηριστική περίπτωση τα σούπερ
μάρκετ, που κατέγραψαν σημαντική
αύξηση εν μέσω της πανδημίας. Μάλιστα με βάση την κλαδική ανάλυση, η
κατηγορία που φαίνεται να επηρεάζεται
σε συντριπτικό βαθμό αρνητικά είναι η
ένδυση και η υπόδηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα συγκεντρωτικά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. όπου σημειώνεται ετήσια μείωση του κύκλου εργασιών
στους συγκεκριμένους κλάδους κατά
35% σε σύγκριση με το 2019.
Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση, ο
κύκλος εργασιών στο εμπόριο και την
επισκευή το 2020 περιορίστηκε στα
112,53 δισ. ευρώ από 122,64 δισ. το 2019.
Από το λιανεμπόριο χάθηκαν περίπου
3,5 δισ. ευρώ (39,78 δισ. από 43,25 δισ
το 2019), απ’ το χονδρεμπόριο πάνω από
5 δισ. ευρώ (65,29 δισ. από 70,92 δισ. το
2019) και από την επισκευή 1,1 δισ. ευρώ
(7,45 δισ. από 8,46 δισ. το 2019).
Η πανδημία φαίνεται ότι επηρεάζει
αρνητικά και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, καθώς πάνω από τις μισές
εξωθήθηκαν σε ακύρωση προγραμματισμένης επένδυσης, σύμφωνα με τα
στοιχεία της έρευνας.
Επίσης με καθυστερήσεις και ακυρώσεις παραγγελιών λειτούργησαν 2 στις
3 επιχειρήσεις, καθώς οι δυσχέρειες σε
σημαντικούς κρίκους της εφοδιαστικής
αλυσίδας επηρέασαν σημαντικό τμήμα
της αγοράς
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Επανεκκίνηση
του Συστήματος
Ελεγχόμενης
Στάθμευσης
για την εύρυθμη
λειτουργία της πόλης

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ύστερα από το άνοιγμα του λιανικού
εμπορίου, επανέρχεται στην Αθήνα,
από την Δευτέρα 12 Απριλίου, το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης για
την πιο ομαλή κυκλοφορία και στάθμευση στους δρόμους της πόλης.
Ήδη, υπάλληλοι της Δημοτικής
Αστυνομίας ενημερώνουν τους
πολίτες που έως σήμερα σταθμεύουν
εντός του Συστήματος Ελεγχόμενης
Στάθμευσης, προφορικά αλλά και με
ενημερωτικά έντυπα.
Δημοτικοί Αστυνομικοί προχωρούν
επίσης σε έλεγχο της παράνομης
στάθμευσης και στις θέσεις που
έχουν χωροθετηθεί για τη στάθμευση
των οχημάτων επισκεπτών (πινακίδα
Ρ69-ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ), όπου
από τις 12 Απριλίου θα πάψει να ισχύει η ελεύθερη στάθμευση των οχημάτων που ίσχυε το τελευταίο χρονικό
διάστημα λόγω της πανδημίας
COVID-19. Στο εξής θα επιτρέπεται
μόνο κατόπιν καταβολής αντίστοιχου
τέλους, το οποίο θα είναι ανάλογο
της διάρκειας της στάθμευσης.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγχόμενη
Στάθμευση ισχύει στις θέσεις επισκεπτών τις εργάσιμες ημέρες από
τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και
το Σάββατο από τις 9 το πρωί ως τις
4 το απόγευμα, ενώ στις θέσεις των
κατοίκων και στις ειδικές θέσεις, το
σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης
ισχύει όλο το 24ωρο και καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου, χωρίς χρονικό
περιορισμό για όλες τις ημέρες και
ώρες.
Τα οχήματα με αναπηρικό σήμα
μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα
στις θέσεις επισκεπτών, χωρίς την
καταβολή τέλους, επίσης όλες τις
ημέρες και ώρες.
Για τα οχήματα επισκεπτών, η μέγιστη
διάρκεια επιτρεπόμενης στάθμευσης
είναι 3 ώρες και τα τέλη στάθμευσης
ανέρχονται σε 50 λεπτά για στάθμευση μισής ώρας και αυξάνονται
κατά 50 λεπτά ανά μισή ώρα, μέχρι
τη δεύτερη ώρα όπου φτάνει τα 2
ευρώ. Για στάθμευση δυόμισι ωρών
ο χρήστης πρέπει να καταβάλλει 4
ευρώ και τριών ωρών 6 ευρώ.
Η πληρωμή του τέλους στάθμευσης
γίνεται με τη χρήση ξυστών και ηλεκτρονικών καρτών (μηχανήματα POS)
προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης
(αξίας 1€, 2€ και 6€). Οι εν λόγω
κάρτες διατίθενται από τριτοπωλητές
(περίπτερα κλπ.).
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Έρχονται ΑΤΜ
ταχυδρομικών αντικειμένων

Τ

ο "πράσινο φως” στην εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων για την παραλαβή και
παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ("postal lockers") σε χώρους
και ακίνητα των ΟΤΑ α’ βαθμού, του Δημοσίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και εν
γένει σε δημόσιους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, από ταχυδρομικές επιχειρήσεις
που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανάβει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης
που κατατέθηκε στη Βουλή.
Η δαπάνη για την προμήθεια, τη συντήρηση,
την επισκευή και τεχνική
κάλυψη των αυτόματων
μηχανημάτων παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων
ταχυμεταφορών ("postal
lockers") βαρύνει αποκλειστικά τις εταιρείες
ταχυμεταφορών. Τα
μηχανήματα για την παραλαβή και παράδοση
ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών
("postal lockers") είναι
ιδιοκτησίας των εταιρειών ταχυμεταφορών.
Η εγκατάσταση και η
σύνδεση των αυτόματων
μηχανήματων παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων
ταχυμεταφορών ("postal
lockers") γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας ταχυμεταφορών. Κάθε
κόστος και τέλος που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη
σύνδεση και τη λειτουργία των μηχανημάτων παραλαβής και
παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών
("postal lockers") και κάθε άλλη σχετική δαπάνη επιβαρύνει την εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει και

E-mail: iho@otenet.gr

το κόστος κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος με
βάση την κατανάλωση
που προκύπτει από τα
σχετικά έντυπα του κατασκευαστή των ανωτέρω
μηχανημάτων.
Για την εφαρμογή του
παρόντος, οι O.T.A. α’
βαθμού, το Δημόσιο και
οι δημόσιες επιχειρήσεις
στα ακίνητα ή τους χώρους των οποίων εγκαθίστανται τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής και
παράδοσης ταχυδρομικών
αντικειμένων ταχυμεταφορών ("postal lockers")
συνάπτουν σύμβαση με
την εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει
αποζημίωση για τη χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το μηχάνημα
παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων
ταχυμεταφορών ("postal locker"). Η αποζημίωση αυτή δεν
υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 5 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο (τ.μ.) της επιφάνειας που καταλαμβάνει το ανωτέρω
μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο, και το ποσό των 10 ευρώ
ανά τ.μ. της επιφάνειας που καταλαμβάνει το μηχάνημα
σε εσωτερικό χώρο.

Δασικοί χάρτες: Παράταση 6 μηνών
για υποβολή αντιρρήσεων, μείωση τέλους 50%
Οριζόντια παράταση έξι μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες ανακοινώθηκε
από το ΥΠΕΝ, ύστερα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στη σύσκεψη μετείχαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, o υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς και
Γιώργος Αμυράς, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Όπως έγινε γνωστό, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν άμεσα για την επίλυση
των προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον νόμο 4389/2016 της προηγούμενης κυβέρνησης, οι διατάξεις του
οποίου έχουν καταπέσει με αποφάσεις του ΣτΕ, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις όσο και τις εκχερσωμένες εκτάσεις.
Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση ψήφισε τον Μάιο του 2020 τον νόμο 4685/2020,
ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση και θα προχωρήσει σε
οριζόντιες παρεμβάσεις για την επίλυση των σφαλμάτων που έχουν προκύψει στο είδος χαρακτηρισμού της γης.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

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

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
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Self test: Διαθέσιμα
από Πέμπτη μόνο
για μαθητές λυκείου
κι εκπαιδευτικούς

Ο Θανάσης Παπαθανάσης μέλος του Δ.Σ.
του πανελληνίου συνδέσμου φαρμακοποιών
μίλησε στην «Ωρα Ελλάδος» για το self test,
το οποίο μπαίνει ουσιαστικά στις ζωές μας
από την Πέμπτη. Στην πλειονότητά τους,
τα τεστ διανέμονται από τις φαρμακαποθήκες στα φαρμακεία από τις 9:00 σήμερα
το πρωί, η πλατφόρμα ανοίγει την Τετάρτη,
οπότε, από Πέμπτη πλέον θα μπορούν να τα
παραλάβουν οι πολίτες.
Ωστόσο, ο κ. Παπαθανάσης εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς δικαίωμα παραλαβής θα έχουν μόνον οι μαθητές λυκείου
ηλικίας 16 έως 18 ετών και οι εκπαιδευτικοί,
δηλαδή μόνο όσοι θα πάνε από την ερχόμενη
Δευτέρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου,
στα λύκεια της χώρας. Μάλιστα, όπως τόνισε
υπάρχουν ήδη προπαραγγελίες από τους
πολίτες που θέλουν να προμηθευτούν τα self
test για τον κορονοϊό τα οποία διανέμονται
δωρεάν (σ.σ.: έναν την εβδομάδα ανά αριθμό ΑΜΚΑ) από την κυβέρνηση μέσω των
φαρμακείων όλης της χώρας.
«Σε πρώτη φάση, και συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα, θα το παραλάβουν μόνο
οι μαθητές του Λυκείου 16-18 ετών και οι
καθηγητές των λυκείων. Θα υπάρχει κόφτης
στην πλατφόρμα στα ΑΜΚΑ» είπε ο κ. Παπαθανάσης και συνέχισε: «Από την Πέμπτη
θα συμβεί αυτό. Εχουν πει από το υπουργείο
ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα αύριο (7/4) το
βράδυ. Θα μπορούν λοιπόν οι γονείς των
μαθητών να προσέλθουν από την Πέμπτη
(8/4) να παραλάβουν τα τεστ, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί.
Μόνο αυτοί περί τις 350.000 πολιτών με τα
αντίστοιχα ΑΜΚΑ θα μπουν στην πλατφόρμα
για να πάρουν την έγκριση και να λάβουν
το self test. Οταν κάποιος πολίτης πραγματοποιεί το self test θα υπάρχουν σαφείς
οδηγίες στα ελληνικά. Θα δηλώνεται στην
πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Για να προσέλθουν οι μαθητές στα σχολεία, θα έχουν
βεβαίωση είτε από την πλατφόρμα, είτε με
χειρόγραφη βεβαίωση από τον γονέα τους».
Εκανε παράκληση δε, οι γονείς να σπεύσουν
να προμηθευτούν τα τεστ έγκαιρα, έτσι ώστε
να τα παραλάβουν μέχρι το Σάββατο, καθώς
θα είναι ανοιχτά όλα τα φαρμακεία, ενώ την
Κυριακή μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα
στα εφημερεύοντα.
Πλέον, στα φαρμακεία βρίσκονται προς πώληση κι άλλα διαγνωστικά rapid test, καθώς
«τώρα μπορεί να πωλήσει ο φαρμακοποιός.
Με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα να
αγοράζονται και self test, εκτός αυτών που
παρέχονται δωρεάν και στοιχίζουν γύρω στα
7 με 7,5 ευρώ».
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• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
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e-Καταναλωτής:
Καθημερινή
ενημέρωση
για τις τιμές
των σούπερ μάρκετ
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-Καταναλωτής αποτελεί
την ηλεκτρονική εξέλιξη του
Παρατηρητηρίου Τιμών, που
στόχο έχει να αποτελέσει βασικό
μηχανισμό παρακολούθησης
της αγοράς, με μεγάλο ποσοστό
κάλυψης της κατανάλωσης.
Ειδικά σε περιόδους κρίσεων,
όπως η υγειονομική, εξαιτίας
της πανδημίας του κορονοϊού
COVID-19, η διαφάνεια των
τιμών διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς.
Αυτό αναφέρει η αιτιολογική
έκθεση του σχεδίου νόμου που
κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο
: «Απλούστευση του πλαισίου
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών
και Μεταφορών, ρυθμίσεις για
τη μεταφορά στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των
αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά
σήματα και άλλες διατάξεις για
την ενίσχυση της ανάπτυξης»
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται,
τα σούπερ μάρκετ, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών
που ξεπερνάει, ετησίως, τα
90.000.000 ευρώ, πρέπει να
ενημερώνουν καθημερινά την
ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-Καταναλωτής με τις ημερήσιες
τιμές των προϊόντων, ενώ προβλέπεται και η καταγραφή των
λιανικών τιμών των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης
(«AUTOGAS»), του πετρελαίου
θέρμανσης και του πεπιεσμένου
φυσικού αερίου («CNG»), μέσω
της διαλειτουργικότητας των
πληροφοριακών συστημάτων
e-Καταναλωτής και του συστήματος Εισροών-Εκροών Καυσίμων
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Επιπλέον τα στοιχεία που έχουν
καταχωρηθεί στην πλατφόρμα
παρέχονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από αίτησή της,
ενώ εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει
λόγος για φορολογικά ζητήματα
ενημερώνονται οι ελεγκτικές
αρχές.
Τέλος, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής
δύναται να ανατίθεται σε φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή να παραχωρείται σε ιδιώτες
μέσω διαδικασίας σύμπραξης
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αδήλωτα τετραγωνικά:

Αντιμέτωποι με «φουσκωμένους
λογαριασμούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων
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Ρινορραγία:
Ανοίγει συχνά
η μύτη του παιδιού;
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αθιά το χέρι στη τσέπη πρέπει να βάλουν οι «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα τετραγωνικά που έσπευσαν να εμφανίσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων
τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και στους Δήμους προκειμένου να γλιτώσουν
από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και προστίμων.

Η καθυστέρηση που καταγράφεται στην εκκαθάριση των δηλώσεων ακινήτων από τους δήμους ανεβάζει τις έξτρα χρεώσεις
που θα έρθουν μαζεμένες για τους ιδιοκτήτες το καλοκαίρι. Τα
ποσά των δημοτικών τελών και του ΤΑΠ που αναλογούν για τα
επιπλέον τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων θα υπολογιστούν
αναδρομικά από την από την 1η Ιανουαρίου 2020. Μέχρι στιγμής
έχουν μαζευτεί αναδρομικά 15 μηνών, ενώ όσο περνάει ο χρόνος
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης
των δηλώσεων των ιδιοκτητών, τόσο θα αυξάνεται η συσσωρευμένη υποχρέωση.
Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στους δήμους νέα τρίμηνη
προθεσμία (η τελευταία έληγε κανονικά σήμερα) για να «τρέξουν»
την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας
των ακινήτων πάνω στις οποίες θα επιβληθούν τα δημοτικά τέλη
και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου
Υγείας «η εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού
φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τη

διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για
τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους,
έως την 30η.6.2021».
Αυτό σημαίνει, ότι οι έξτρα χρεώσεις για δημοτικά τέλη και ΤΑΠ
θα χτυπήσουν την πόρτα των ιδιοκτητών ακινήτων το καλοκαίρι.
Τα νέα ποσά δημοτικών φόρων και τελών, τα οποία αναλογούν στα
επιπλέον δηλούμενα τ.μ. θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω των οποίων πληρώνονται τα δημοτικά
τέλη και το ΤΑΠ. Οι ιδιοκτήτες θα δουν «φουσκωμένους» τους
λογαριασμούς ρεύματος καθώς τα τέλη θα υπολογίζονται και θα
επιβάλλονται πλέον σε ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας. Για
τα επιπλέον τετραγωνικά, οι δήμοι θα αποστείλουν τα στοιχεία
στον ΔΕΔΔΗΕ για επιβολή δημοτικών τελών με βάση τη νέα
επιφάνεια κάθε ακινήτου.
Οι επιπλέον χρεώσεις δημοτικών τελών που προκύπτουν από τη
δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων στους δήμους
και έχουν υπολογιστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020
μπορούν να εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση
τα 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τα νομικά

Η ρινορραγία είναι αρκετά συχνή
στα παιδιά και μπορεί να προκαλέσει
φόβο τόσο στους γονείς, όσο και
στα ίδια τα παιδιά! Παρόλα αυτά,
συνήθως δεν είναι επικίνδυνη. Οφείλεται σε κάποιο μικρό αγγείο στο
μπροστινό μέρος του διαφράγματος.
Μπορεί να οφείλεται σε πολλούς
λόγους, όπως:
Ξηρότητα αέρα
Το σκάλισμα της μύτης, συχνό στα
παιδιά
Τραυματισμός της μύτης
Συνάχι
Αλλεργίες
Ξένο σώμα
Άγνωστες αιτίες
Οι περισσότερες ρινορραγίες σταματούν μόνες τους σε λίγα λεπτά
χωρίς να χρειάζονται κάποια παρέμβαση. Εάν όμως η αιμορραγία
επιμένει τότε:
Καθησυχάστε το θορυβημένο ή ακόμα και φοβισμένο παιδί, διαβεβαιώνοντάς το ότι δεν είναι κάτι σοβαρό
με όσο πιο ήρεμο και άνετο τρόπο
μπορείτε.
Τοποθετήστε το σώμα του σε όρθια
θέση με το κεφάλι να γέρνει προς τα
μπρος, έτσι ώστε η πίεση στα αγγεία
να είναι μικρότερη και το αίμα να μην
κυλά πίσω στο φάρυγγα βάζοντας το
παιδί σε κίνδυνο να πνιγεί ή καταπίνοντάς το να προκληθεί ερεθισμός
στο στομάχι του.
Εφαρμόστε τοπική πίεση στο επίπεδο
των ρουθουνιών, στο μαλακό κάτω
μέρος της μύτης, με τον δείκτη και
τον αντίχειρα για τουλάχιστον 5 έως
10 λεπτά. Αυτός ο χειρισμός πιέζει το
σημείο αιμορραγίας στο διάφραγμα
και κατά κανόνα σταματά τη ροή
του αίματος.
Σε κάποιες περιπτώσεις η πίεση στη
ρίζα της μύτης με πάγο (τυλιγμένο σε
πετσέτα) ή κρύα κομπρέσα μπορεί
να βοηθήσει μειώνοντας την αιματική ροή.
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Το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ
εξειδικεύει
τις κυρώσεις
εναντίον
της Τουρκίας
για τους S-400
Tην περαιτέρω εξειδίκευση των
κυρώσεων CAATSA (Νόμος
για την Αντιμετώπιση των
Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω
Κυρώσεων) που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο
εναντίον της Τουρκίας για
την απόκτηση του ρωσικού
συστήματος S-400 προχωρά το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι κυρώσεις
βάζουν στο στόχαστρο την
Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία
(SSB) αλλά και τέσσερα ανώτερα στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της
SSB Ισμαήλ Ντεμίρ. Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για
την περαιτέρω εξειδίκευση των
κυρώσεων είναι προγραμματισμένη να δημοσιευτεί στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως
(Federal Register) την Τετάρτη
7 Απριλίου.
– Οποιαδήποτε υπηρεσία της
αμερικανικής κυβέρνησης δεν
θα εκδώσει ή χορηγήσει οποιαδήποτε ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση σε κάθε περίπτωση που
η σχετική νομοθεσία απαιτεί
εξέταση ή έγκριση από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ για την
εξαγωγή ή την επανεξαγωγή
αγαθών ή τεχνολογίας στην
SSB.
– Απαγορεύεται στα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια ή να
παρέχουν πιστώσεις στην SSB
που θα υπερβαίνουν το ποσό
των 10.000.000 δολαρίων. Η
συγκεκριμένη απαγόρευση θα
έχει ισχύ για ένα χρόνο και
προβλέπει ως μοναδική εξαίρεση τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της SSB που έχουν
ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
– Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών
δεν θα εγκρίνει την έκδοση
οποιασδήποτε εγγύησης,
ασφάλισης, και επέκτασης
πίστωσης σε σχέση με την
εξαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών
ή υπηρεσιών στην SSB.
– Οι ΗΠΑ θα ασκήσουν την
επιρροή τους σε όλα τα διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
για να αντιταχθούν σε οποιοδήποτε δάνειο προς την SSB.
Εκτός από τον πρόεδρο της
SSB Ισμαήλ Ντεμίρ, στο στόχαστρο των κυρώσεων μπαίνουν
ο αντιπρόεδρο Φαρούκ Γιζίτ,
ο επικεφαλής αεράμυνας και
διαστήματος Σερχάτ Γκντσόγλου και ο διευθυντής των
προγραμμάτων περιφερειακής
αεράμυνας Μουσταφά Αλπέρ
Ντενίζ.

Bρετανία:

Δάνεια έως £10 εκατ. με κρατικές
εγγυήσεις για την επανεκκίνηση
των επιχειρήσεων

Η

Βρετανία ενεργοποιεί σήμερα ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου να βοηθήσει την
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, καθώς η οικονομία βρίσκεται σε φάση
επανεκκίνησης έπειτα από ένα αυστηρό lokcdown, προσφέροντας ανώτερο οικονομικό
ύψος δανειοδοτήσεων 10 εκατομμυρίων λιρών (14 εκατομμυρίων δολαρίων).

Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ δήλωσε ότι τα αναφερόμενα δάνεια, που κυμαίνονται από 25.001 λίρες μέχρι 10 εκατομμύρια λίρες, θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα προγράμματα
δανειοδότησης για την COVID-19 και θα βρεθούν στην κορυφή
του προγράμματος των κυβερνητικών χορηγήσεων, που ενεργοποιήθηκαν ώστε οι εταιρίες να προχωρήσουν στην επανεκκίνηση
των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.
Το αναφερόμενο δανειοδοτικό πρόγραμμα θα εποπτεύεται από
την τράπεζα British Business Bank, με τη διάθεση δανείων
μέσω εμπορικών δανειστών και φορέων της αγοράς, με την
κυβέρνηση να παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80%.
Η ισχύς του δανειοδοτικού προγράμματος θα είναι μέχρι το τέλος

του χρόνου και το όριο για το ύψος του επιτοκίου δανεισμού
καθορίστηκε στο 14,99%. Η κυβέρνηση παροτρύνει τους δανειστές να κρατήσουν χαμηλά τα επιτόκια για την προστασία των
θέσεων εργασίας, ενώ έχει ανακοινώσει ότι μέχρι τώρα τα δάνεια
έκτακτης ανάγκης που χορήγησε έχουν υποστηρίξει δανειοδοτήσεις οικονομικού ύψους άνω των 75 δισεκατομμυρίων λιρών.
«Καθώς με ασφάλεια ξανανοίγουμε τμήματα της οικονομίας
μας, το νέο δανειοδοτικό πρόγραμμά μας για την ανάκαμψη
των επιχειρήσεων [new Recovery Loan Scheme] θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στις
χρηματοδοτήσεις που χρειάζονται, ενώ εξερχόμαστε από την
κρίση», είπε ο Σουνάκ.

Κίνα: Ετήσια αύξηση 81% των ξένων επενδύσεων το 2020
Η Κίνα προσέλκυσε την προηγούμενη χρονιά, ξένες επενδύσεις 520,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση 81%
από το 2019, σύμφωνα με μία αναφορά, της αρμόδιας αρχής οικονομικών συναλλαγών με το εξωτερικό (SAFE).
Επί τη βάσει της σταθερής οικονομικής ανάκαμψης και του βελτιωμένου επιχειρηματικού κλίματος, οι ξένες άμεσες επενδύσεις
στην κινεζική ενδοχώρα αυξήθηκαν κατά 14% το 2020, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.
Την ίδια χρονιά, οι κινεζικές κινητές αξίες κατέγραψαν καθαρές εισροές από εξωτερικά κεφάλαια 254,7 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, με ετήσια αύξηση 73%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της SAFE.
Οι καθαρές εισροές στα κινεζικά ομόλογα αυξήθηκαν κατά 86% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά στα 190,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αυτές στους μετοχικούς τίτλους έφτασαν στα 64,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με ετήσια αύξηση 43%.
Η ίδια αναφορά, απέδωσε τη σημαντική αύξηση των κινητών αξιών εξωτερικού της Κίνας, στις προοπτικές θετικής οικονομικής ανάπτυξης, στη συνετή οικονομική πολιτική, αλλά και στο υψηλού επιπέδου άνοιγμα της χρηματοοικονομικής αγοράς.
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Ουγγαρία:
Έτοιμη για σταδιακή
χαλάρωση
του lockdown
Η Ουγγαρία θα ξεκινήσει μέσα στις
επόμενες μέρες τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση,
καθώς το ποσοστό των εμβολιασθέντων κατά της Covid-19 στη χώρα των
10 εκατομμυρίων κατοίκων αναμένεται
να αγγίξει το 25% από αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο
οποίος τον επόμενο χρόνο θα κριθεί
στην κάλπη, σχοινοβατεί ανάμεσα στην
επιβολή ενός σκληρού lockdown για
να τιθασσεύσει την πιο θανατηφόρα
έξαρση της Covid-19 στον κόσμο και
στις εκκλήσεις για εκ νέου άνοιγμα
της οικονομίας ώστε να αποφευχθεί
μια δεύτερη συναπτή χρονιά ύφεσης.
Η χώρα της Κεντρικής Ευρώπης
ανέφερε την περασμένη εβδομάδα
αριθμό ρεκόρ θανάτων που συνδέονται
με την νόσο και γιατροί ανέφεραν ότι
τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει πέραν
της χωρητικότητας τους, γεγονός που
δείχνει ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να
αναγκαστεί να αναβάλει το εκ νέου
άνοιγμα της οικονομίας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, η Ουγγαρία καταγράφει τον υψηλότερο κατά κεφαλήν
ημερήσιο αριθμό νεκρών σε παγκόσμιο
επίπεδο επί σειρά εβδομάδων.
Το υγειονομικό σύστημα της χώρας
έχει δεχτεί υπερβολική πίεση, όπως
έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, παρά
το πρόγραμμα εμβολιασμού που έχει
ήδη επεκταθεί στο ένα πέμπτο του
πληθυσμού και είναι ένα από τα ταχύτερα προγράμματα εμβολιασμού
πανευρωπαϊκά.
Την Κυριακή σχεδόν 12.000 ασθενείς
με Covid-19 νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της χώρας, 1.451 από αυτούς με
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής,
ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει εμβολιάσει
παράλληλα τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό πολιτών κράτους μέλος
της ΕΕ και έχει εισάγει τον υψηλότερο
κατά κεφαλήν αριθμό δόσεων εμβολίων στην ΕΕ, βοηθώντας το ταχύτατο
πρόγραμμα εμβολιασμών.
Η σημερινή ανακοίνωση ανέφερε ότι
μόλις ξεπεραστεί το ορόσημο του 25%
των εμβολιασθέντων, θα μειωθεί η διάρκεια της νυχτερινής απαγόρευσης
από τις 22:00 το βράδυ αντί από τις
20:00 και θα επιτραπεί σε όλα τα καταστήματα να είναι ανοιχτά μέχρι τις
21:30 εφόσον έχουν το πολύ έναν πελάτη ανά 10 τετραγωνικά μέτρα εντός
του καταστήματος.
Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα εστιατόρια εκτός από
τις υπηρεσίες takeout και το delivery.
Τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά στα μέσα
Απριλίου μόλις εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί, συμπλήρωσε η κυβέρνηση.
Οργανώσεις γιατρών και εκπαιδευτικών έχουν προτείνει αυστηρότερους
κανόνες, ενώ επιχειρηματικές ενώσεις
πιέζουν για ένα μετρημένο άνοιγμα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΦAΓE:
H ανατροπή
του πλάνου και
τα ερωτηματικά
Tο οριστικό «ναυάγιο» της
προσπάθειας της για την δημιουργία ενός νέου εργοστασίου
γιαούρτης στο Λουξεμβούργο,
έφερε ήδη καθυστέρηση μιας
τουλάχιστον τριετίας στο πλάνο
της ΦAΓE για την ενίσχυση (ή
και αναδιάρθρωση) της παραγωγής της σε ένα προϊόν αιχμής. H
νέα μονάδα είχε προαναγγελθεί
από τον Iούλιο του 2016 μέσα
σε ενθουσιώδες κλίμα, με την
προοπτική να βάλει μπροστά τις
μηχανές της στα τέλη του 2018,
κάτι που φυσικά δεν συνέβη
ποτέ.
Λόγω των προβλημάτων με τις
αδειοδοτήσεις του project (περιβαλλοντικές, κυρίως) το 2020
το «μπλόκο» οριστικοποιήθηκε,
με την ελληνικών συμφερόντων
γαλακτοβιομηχανία να επιβεβαιώνει, αυτές τις μέρες, ότι
στρέφεται προς άλλες περιοχές
ή χώρες, χωρίς να προσδιορίζει
το «που» και το «πότε»! Tα ερωτηματικά που μένουν αναπάντητα για την «επόμενη μέρα» της
γαλακτοβιομηχανίας της οικογενείας Φιλίππου είναι αρκετά και
μάλιστα σε μια θετική συγκυρία
από πλευράς αποτελεσμάτων,
που θεωρητικά θα μπορούσε
να θέσει τις «βάσεις» για την
υλοποίηση των μελλοντικών της
σχεδίων...
H συνολική αύξηση των εσόδων
της (κατά 5,5% 442,2 εκατ. ευρώ)
και ο διπλασιασμός καθαρών
κερδών (43,4 εκατ. ευρώ) σε επίπεδο ομίλου, σε όλες τις αγορές
όπου δραστηριοποιείται, σε μια
δύσκολη για τους υπόλοιπους
πλην των τροφίμων κλάδους, το
2020 δηλαδή, συνδυάζεται με
μια σχετική αβεβαιότητα για τα
χρονοδιαγράμματα της ΦAΓE
και τις εξελίξεις στο νευραλγικό
«κομμάτι» της παραγωγής της.
H γαλακτοβιομηχανία μετέφερε
την φορολογική της έδρα στο
Mεγάλο Δουκάτο το 2012 και
λίγα χρόνια αργότερα ετοίμασε
το πλάνο για το δεύτερο εργοστάσιο γιαούρτης στο εξωτερικό
μετά από αυτό στις HΠA και τρίτο, μαζί με της Eλλάδας (Mεταμόρφωση). Yπολόγιζε ότι από
τους τελευταίους μήνες του 2018
θα πρόσθετε στην παραγωγή της
40.000 τόνους από το προϊόν
που χαρακτηρίζεται ως ο «λευκός χρυσός» του κλάδου, από
την μονάδα στο Bettembourg,
αλλά πλέον όλα... ξεκινούν πάλι
από το «μηδέν». O προϋπολογισμός των 144 εκατ. ευρώ για την
κατασκευή ενός νέου εργοστασίου ισούται περίπου με το
ποσό το οποίο προοριζόταν για
το project του Λουξεμβούργου,
οπότε δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι βρέθηκε η νέα τοποθεσία.

Εξαγορά πέντε ξενοδοχείων
από τον όμιλο Grecotel

Π

έντε ξενοδοχειακές μονάδες Resort, σε Μύκονο και Κέρκυρα, εξαγόρασε ο Όμιλος Νίκου Δασκαλαντωνάκη- Grecotel στην Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας 1.800 κλινών,
επενδύοντας 61 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι συμφωνίες εξαγοράς
που ολοκληρώθηκαν μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν 3 ξεχωριστές συναλλαγές. Για την επέκταση των ξενοδοχείων και του real estate θα διατεθούν επιπλέον 43 εκατ.
ευρώ, όπως αναφέρεται.
«Η επιχειρηματική αυτή κίνηση αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας μας και στις
πραγματικές δυνατότητες του τουρισμού ως ρεαλιστικό μοχλό
ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας» δήλωσε ο Νίκος
Δασκαλαντωνάκης, πρόεδρος και ιδρυτής του Ομίλου. «Η
πανδημία θα περάσει. Ο τουρισμός είναι ανθρώπινη εμπειρία, δεν αντικαθίσταται με zoom. Αταλάντευτη βούλησή
μας αποτελεί η ανάπτυξη και η αύξηση τής απασχόλησης
του ντόπιου εργατικού δυναμικού, γεγονός που προσφέρει
στα ξενοδοχεία μας προστιθέμενη αξία. Πάντα πίστευα ότι οι
άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους θέλουν και την προκοπή
του» προσέθεσε.
Τα ξενοδοχεία που εξαγοράστηκαν είναι τα: Mykonos Star
και Μykonos Thea στον Άγιο Σώστη Μυκόνου και Nostos,
Vassilia, Gelina και το Aqua Park Υδρόπολις στην Κέρκυρα.
Οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι σε λειτουργούσα κατάσταση
και η προσθήκη τους αναμένεται να δημιουργήσει 1.000 νέες
θέσεις εργασίας.
Οι εξαγορές έγιναν στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου που επιπρόσθετα περιλαμβάνει σημαντικές
ανακατασκευές και νέα ξενοδοχειακά προϊόντα Lifestyle και
Luxury Resorts σε Κρήτη, Κω και Κέρκυρα. Το πρόγραμμα
είναι σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2020.
Στην Κέρκυρα τα νέα ξενοδοχεία θα αποτελέσουν μέρος ενός
μεγαλύτερου παραθαλάσσιου Resort έκτασης 350.000 τ.μ. με
την ονομασία Grecotel Costa Botanica. Πρωταγωνιστής –όπως
σημειώνεται- θα είναι το νοσταλγικό τοπίο και η εμπειρία
στη φύση, όπως στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόκειται για
στρατηγική απόφαση διεύρυνσης της παρουσίας του Ομίλου

στην Κέρκυρα, όχι μόνο με την προσθήκη ενός μοναδικού
θερέτρου, αλλά επιπλέον με την αναγέννησή του σε παγκόσμιο πολυτελή τουριστικό προορισμό σύμφωνα με τις τάσεις
του σύγχρονου lifestyle. Τo Costa Botanica βρίσκεται στην
Αχαράβη, σε απόσταση 25 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο.
Είναι χτισμένο σε έκταση 350.000 στρεμμάτων υπέροχης
ελληνικής φύσης με παρθένα αμμουδιά μήκους 1.000 μέτρων. Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη βρίσκεται σε πολύ κοντινή
απόσταση και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία
στην Κέρκυρα, με πολυποίκιλο οικοσύστημα που φιλοξενεί
πάνω από 90 είδη αποδημητικών πουλιών, σπάνιες χελώνες,
τις μοναδικές Κερκυραϊκές βίδρες, αμμοθίνες με κρινάκια,
άγριες ορχιδέες, ελαιώνες και συγκλονιστική βλάστηση.
Στη Μύκονο η επιλογή του Άγιου Σώστη ενισχύει σημαντικά
την παρουσία της Gecotel στα Boutique Ultra Luxury Resorts
σε μοναδικές τοποθεσίες με αυθεντικότητα και χαρακτήρα.
Ο Όμιλος Grecotel περιλαμβάνει portfolio 40 ξενοδοχείων 4
& 5 αστέρων σε δημοφιλείς προορισμούς και συγκεκριμένα
στα νησιά: Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο, Ρόδο, Κω, και στα
ωραιότερα μέρη της ενδοχώρας και της ακριτικής Ελλάδας:
Αθήνα και Σούνιο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Έχει δυναμικότητα 17.000 κλινών και βρίσκεται
σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των ξενοδοχειακών ομίλων
της χώρας. Τέλος τονίζεται ότι η Grecotel το καλοκαίρι του
2020 ήταν η πρώτη αλυσίδα στην Ελλάδα και μια από τις τρεις
στην Ευρώπη που ανακοίνωσε το άνοιγμα των ξενοδοχείων της,
λειτούργησε 15 ξενοδοχειακές μονάδες, φιλοξένησε 50.000
επισκέπτες και τήρησε αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης για
την διασπορά της λοίμωξης Covid-19.

Πεδίο... μάχης λαμπρό για Wolt και e-food
Σε μια... παράξενη αγορά όπως η ελληνική, είναι απορίας άξιο το πώς οι μεγάλοι παίκτες του e-delivery και των ηλεκτρονικών apps δεν είχαν επεκταθεί ακόμα σε αυτό τον τομέα. O λόγος για τη μικρή λιανική, στον οποίο ο φινλανδικός κολοσσός
Wolt ετοιμάζεται να διασταυρώσει το ξίφος του με την (έτερο κολοσσό, ιδιοκτησίας της γερμανικής Delivery Hero) e-food.
Oι δύο εταιρίες και από κοντά η BOX, που μπαίνει «σφήνα» στον «πόλεμο» του e-delivery, έχουν μετατρέψει τη χώρα
μας σε... πεδίο μάχης λαμπρό, μιας και φαίνεται πως έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και είναι ιδανική για καινοτομίες.
Άλλωστε, 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που είναι ο τζίρος της μικρής λιανικής, καθώς σε αυτόν περιλαμβάνονται
εκτός από τα convenience stores, τα περίπτερα, οι φούρνοι, τα ψιλικά, τα κρεοπωλεία κ.α. δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
Nα εξηγήσουμε το τελευταίο περί καινοτομίας: Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, αναπόφευκτα θα επέλθει κορεσμός για το
e-delivery, υπό την έννοια ότι όλοι οι «παίκτες» έχουν προγραμματίσει τις κινήσεις τους. Στο e-grocery, υπάρχει διεθνώς
κινητικότητα. Στον κλάδο της μικρής λιανικής, όμως, που αφορά τη διανομή προϊόντων μίνι μάρκετ και περιπτέρων, η
ελληνική αγορά έχει δύο αβαντάζ: Tο ένα είναι η ιδιομορφία των... περιπτέρων που είναι μάλλον σπάνιο φαινόμενο για
άλλες αγορές και το άλλο είναι προοπτική ανάπτυξης που έχει το συγκεκριμένο κανάλι διανομής, με δεδομένο ότι η καταναλωτική κουλτούρα του Έλληνα είναι συνυφασμένη με τη μικρή λιανική.
To «πρώτο αίμα» σε αυτή την ενδιαφέρουσα «μονομαχία» έχει χυθεί. H ανακοίνωση της e-food για είσοδο στη μικρή
λιανική, δεν ήταν απλά μια απόφαση. Έκρυβε από πίσω της, τη συμφωνία της Delivery Hero με τον Όμιλο Mούχαλη,
ιδιοκτήτη της Kiosky's και του delivery.gr. Mέσω της συμφωνίας, ο Όμιλος Mούχαλη, θα βοηθήσει την e-food να επεκταθεί, ενώ αντίστοιχα όλες οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων μικρής λιανικής του e-food γίνονται μέσω του δικτύου των
περιπτέρων και καταστημάτων Kiosky's. Προφανώς και φαίνεται ότι «χτίζεται» μια νέα συμμαχία στην αγορά, μιας και
ο Όμιλος Mούχαλη έχει εξαγοράσει εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο το delivery.gr, το οποίο συνεργάζεται με την AB
Bασιλόπουλος για τη διανομή προϊόντων.
Φυσικά, η e-food στοχεύει τώρα σε κάλυψη όλο και περισσότερων περιοχών της πρωτεύουσας, ώστε, εφόσον συνεχίσει
να «τρέχει» καλά το project της μικρής λιανικής, να λανσαριστεί η υπηρεσία και σε άλλες πόλεις της Eλλάδας. Ήδη, ως
σήμερα, προϊόντα από μίνι μάρκετ και περίπτερα η e-food εξυπηρετεί σε Aγία Παρασκευή, Πεύκη, Kολωνό, Δάφνη,
Xαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Ίλιον, Aκρόπολη, Nέα Iωνία, Γαλάτσι, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές.

5
Eπενδυτικό «τσουνάμι» 9
δισ. αλλάζει το Θριάσιο

Σε «κυψέλη» επενδύσεων μετατρέπεται το
Θριάσιο. Mε κεντρικό άξονα την ανάπτυξη
των νέων κέντρων logistics, με επίκεντρο
τα projects για το Θριάσιο I και II, αλλά και
πολλά άλλα έργα από την άκρη του Σχιστού
και σε ολόκληρη την έκταση του πεδίου της
Δυτικής Aττικής και τις παρυφές των γύρω
ορεινών όγκων, που στο σύνολό τους αποτελούν «μαγνήτη» ιδίως για ξένους επενδυτές,
συγκροτώντας μια συνολικά «μάζα» επενδύσεων που ξεπερνάει των 6,5 δισ. Περιλαμβάνει όμως επιπλέον την αναζωογόνηση
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας,
όπου προβλέπονται επενδύσεις άνω του 1,3
δισ. ευρώ.
Eνώ ακόμη πρέπει να προστεθούν τα προγραμματισμένα νέα έργα υποδομών, σε οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες της περιοχής του Θριασίου, το project της αναβάθμισης
του λιμανιού της Eλευσίνας, που έχει μάλιστα
συνδυαστεί και με τη διεκδίκηση της «πολιτιστικής πρωτεύουσας της Eυρώπης 2023»,
καθώς και της εμπορικής, παράλληλα με την
στρατιωτική, χρήσης του αεροδρομίου της
πόλης, που την μετατρέπουν ουσιαστικά σε
ολοκληρωμένο hub αποθηκευτικών χώρων,
logistics και μεταφορών.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο επενδυτικό
«τσουνάμι» των 9 δισ. παίζουν ασφαλώς
τα μεγαλεπήβολα σχέδια για την ανάπτυξη
εμπορευματικών πάρκων και χώρων logistics.
Aιτία, οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της
εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με την
αναβάθμιση της ευρύτερης Περιφέρειας σε
παγκόσμιο διαμετακομιστικό κέντρο ύστερα
από την εντυπωσιακή αύξηση των φορτίων
που διακινούνται από το λιμάνι του Πειραιά
λόγω των επενδύσεων της Cosco.
H ανάγκη ισχυρών «βοηθητικών δρόμων»,
με μεγάλους χώρους και κέντρα στην όμορη περιοχή του Θριασίου είναι παραπάνω
από προφανής. Γεγονός που έχει αυξήσει
κατακόρυφα το ενδιαφέρον μεγάλων ελληνικών εταιριών, αλλά και ξένων funds, που
επενδύουν στις μεγάλες αποδόσεις τέτοιων
κινήσεων. Eιδικά όμιλοι που διακινούν μεγάλα φορτία έχουν «χτενίσει» την περιοχή,
αναζητώντας ευκαιρίες.
Kαταρχάς υπάρχουν τα δυο mega projects του
Θριασίου. Στο πρώτο, το Θριάσιο I, δρομολογείται η απεμπλοκή από τα κωλύματα με τις
Bρυξέλες που έχουν καθυστερήσει για πάνω
από 2 χρόνια την υλοποίηση του έργου, καθώς
τα πράγματα κινήθηκαν με την αντίστροφη
οδό, πρώτα να υπογράφεται το έργο και μετά
να ζητείται η έγκριση της Kομισιόν. H σύμβαση με τη ΘEK (κοινοπραξία ETBA BIΠE/
Goldair Cargo), προβλέπει παραχώρηση της
διαχείρισης του εμπορευματικού κέντρου για
60 χρόνια υπό την προϋπόθεση επενδύσεων
150 εκατ. ευρώ με το κατασκευαστικό σκέλος
να έχει αναλάβει η Mytilineos (120 εκατ.).
Για το Θριάσιο II, η κυβέρνηση επιταχύνει
τις διαδικασίες του διαγωνισμού. O παραχωρησιούχος θα ολοκληρώσει τις απαιτούμενες
κατασκευές και θα συντηρεί τον Eμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό
Διαλογής (EΣΣΣΔI), με εφάπαξ, αλλά και
ετήσιο εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα
για ολόκληρη την περίοδο της παραχώρησης
(τουλάχιστον 30 χρόνια X 20 εκατ.). Eδώ
άλλωστε προβλέπεται να μεταφερθούν και
οι 500 εταιρίες/πρακτορεία μεταφορών που
σήμερα λειτουργούν στον Eλαιώνα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
12 προσλήψεις
στην εφορεία
αρχαιοτήτων
Εύβοιας
Η εφορεία αρχαιοτήτων Εύβοιας
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου συνολικά δώδεκα
(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Εύβοιας που εδρεύει
στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας .
100 Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας Δήμος Χαλκιδέων ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 101 Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας ΑΡΕΘΟΥΣΑ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 102 Αρχαιολογικοί Χώροι,
Μνημεία της Πόλης και Μουσείο
Χαλκίδας Βενιζέλου, ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 103
Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία της
Πόλης Καράμπαμπα ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 104
Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 105 Αρχαιολογικό
Μουσείο Σκύρου & Αρχαιολογικός
Χώρος Παλαμαρίου (Δήμος Σκύρου)
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 106 Αρχαιολογικοί Χώροι
και Συλλογές Βόρειας Ευβοίας
(Δήμοι Ιστιαίας - Αιδηψού και
Μαντουδίου-Λίμνης - Αγίας ΄Αννας)
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 107 Αρχαιολογικοί Χώροι
και Μουσεία Χαλκίδας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 108
Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
1 109 Xώροι-Μουσεία Γραφεία ΕΦΑ
Εύβοιας, Χαλκίδα ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efaeuv@
culture.gr. Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσσονται
οι θέσεις, στο δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr), καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος των
Δήμων Χαλκιδέων, Ερέτριας, Καρύστου, Σκύρου, Ιστιαίας - Αιδηψού
και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες.

6 προσλήψεις προσωπικού
φύλαξης και καθαριότητας στην
εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Η

εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, που εδρεύει στην
Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσης.
100 ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ. Καρδίτσας) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών.
1 101 ΙΕΡΟ ΙΤΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (Δ. Σοφάδων) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών. 1
102 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΚΕΩΝΟΣ (Δ. Παλαμά)
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗ ΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης επτά (7) μηνών. 1 103 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια
απασχόλησης επτά (7) μηνών. 1 104 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ. Καρδίτσας) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
επτά (7) μηνών. 1 105 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών. 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (efakar@culture.gr) . Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

19 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
Η εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 100 Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (Δήμος Πειραιά) ΤΕ Λογιστικού 1 101 Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (Δήμος Πειραιά)
ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 102 Αρχαιολογικοί Χώροι Πειραιά ΔΕ Φύλαξης
-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 103 Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 104 Αρχαιολογικός χώρος Αφαίας (Δήμος Αίγινας) ΔΕ Φύλαξης
-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 105 Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας Αίγινας (Δήμος Αίγινας)
ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 106 Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου ΔΕ Φύλαξης
-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 107 Αρχοντικό Κουντουριώτη (Δήμος Ύδρας) ΔΕ Φύλαξης
-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 108 Χώρας Κυθήρων, Συλλογή Οικοσήμων στο Κάστρο Κυθήρων
και Συλλογή Εικόνων στο Κάτω Λιβάδι Κυθήρων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
109 Αρχαιολογικός χώρος Αφαίας (Δήμος Αίγινας) ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1 110
Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας Αίγινας ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1 111 Εφορεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας Αίγινας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού -Καθαριότητας 1 112 Κτίριο Επιστημονικής
Συλλογής Αφαίας Αίγινας (Δήμος Αίγινας) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού -Καθαριότητας 1 113 Αρχαιολογικό Μουσείο
Πόρου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού -Καθαριότητας 1 114 Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αρχαιολογικό
Μουσείο Χώρας Κυθήρων, Συλλογή Οικοσήμων στο Κάστρο Κυθήρων και Συλλογή Εικόνων στο Κάτω Λιβάδι Κυθήρων ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού -Καθαριότητας 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου efapn@culture.gr.
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29 προσλήψεις
στην εφορεία
αρχαιοτήτων πόλης
Θεσσαλονίκης

Η εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πόλης Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων 101 Αρχαιολογικοί Χώροι
και Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
24 102 Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία
Πόλης Θεσσαλονίκης ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 103 Αρχαιολογικοί
Χώροι και Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν αποκλειστικάηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
efapoth@culture.gr. Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

14 προσλήψεις
στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά (14) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Μήλου, που εδρεύει στη Μήλο Ν.
Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 Δήμος
Μήλου Μήλος ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων) [Γ΄ (C) Κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 7 μήνες 2 102 Δήμος
Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων)[Γ΄
(C) Κατηγορίας - χωρίς κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου] 7 μήνες 2 103 Δήμος Μήλου
Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 104 Δήμος
Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ Σιδηρουργός 8 μήνες 1 105
Δήμος Μήλου Μήλος (Δήμος Μήλου)
Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΥΕ Εργατών - τριών απορριμματοφόρων 7 μήνες 8 Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Μήλου, Τ.Κ.84800, Πλάκα Μήλου,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Νίνου Κωνσταντίνου (τηλ.
επικοινωνίας: 2287360122). 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.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ
Με τις υπ’ αριθμ. 4932Δ΄/29-03-2021
και 4933Δ΄/29-03-2021 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του
Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία της πληρεξουσίας
δικηγόρου της ενάγουσας Χρυσάνθης
συζ. Αντωνίου Παπαπαύλου το γένος
Αθανασίου Κυδωνάκη, κατοίκου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 063520868, επιδόθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου
για τους εναγόμενους Μόσχο Καπούτσο
του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής και
Παύλο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής η από 03.3.2021 και με
αριθμό κατάθεσης 94/23.3.2021 αγωγή
ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ρόδου, που αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία των ακινήτου που
αναφέρονται στο αιτητικό αυτής από
την ενάγουσα ήτοι, 1.Αγρός εκτάσεως
940 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και
φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 33
γαιών Μασσάρων, φύλλο 67, μερίδα
1660 και φάκελος 4016 του Κτηματολογίου Ρόδου και 2.Αγρός εκτάσεως
970 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική
περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει
κτηματολογικά στοιχεία τόμος 50 γαιών
Μασσάρων, φύλλο 24, μερίδα 1661 και
φάκελος 5783 του Κτηματολογίου Ρόδου., για να λάβουν γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση
μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη
κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147
Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά
θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή
στη σχετική έκθεση επίδοσης
Ρόδος, 06-04-2021
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Ισμήνη- Ελένη Φώκιαλη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα, σήμερα στις Εξι (6), του
μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες
είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα
11.51 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά,
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου
13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας ΛΥΣΣΑΡΗ Α.
ΜΑΡΙΑΣ, διά της υπ αριθμ. 4458Γ/6-42021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην
και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ.
ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αλεξάνδρου,
με ΑΦΜ: 047395310, πρώην κατοίκου
Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς αρ.
51 και νυν αγνώστου διαμονής, την από
5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο
7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και
και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης
ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του
ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 16η
Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 8.30 π.μ. και καλείται να παραστεί
σε αυτή με το νομικό παραστάτη του,
όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Διεύθυνση: Μέσω
τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω
πλατφόρμας skype (https://join.skype.
com/zA93e9urTeEE). Σκοπός της ΥΑΣ
είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν
μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης,
μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν
δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του

επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική
ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον
η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και
ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του
οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού
Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τις: α) ΣΟΥΜΕΛΑ ΜΠΙΡΑΚΗ και β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/
ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 2108221808. Email: makari@gianninilaw.
eu. Eτερο μέρος/Ετερα Μέρη: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
και της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πρώην κάτοικος
Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς
αρ. 51, με ΑΦΜ: 047395310 και ήδη
αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής:
Μαρία Λύσσαρη του Αλεξάνδρου, Αλκιβιάδου 6, Αγία Παρασκευή Αττικής, ΑΦΜ:
130232790, αριθ. Τηλεφ. 2130102997,
6947613772, Eail: maralissari@hotmail.
com. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία
απορρέει εκ της από 28-1-2009 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
με αριθμό 4216473350, που υπεγράφη
μεταξύ των μερών και η οποία λόγω υπερημερίας του ετέρου μέρους καταγγέλθηκε διά της επιδοθείσης στις 5-10-2011
εξώδικης καταγγελίας συμβάσεως και η
οποία απαίτηση ανέρχεται στο ποσό των
(53.009,59) ευρώ, πλέον τόκων κ.λ.π.
και όπως αυτή ειδικώτερα αναλύεται. Για
τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών η από 28-12-2020 αγωγή του
επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου
μέρους με ΕΑΚ: 11462/29-12-2020 και
ΓΑΚ: 93078/29-12-2020 και καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων
των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της
προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής)
την 10-5-2021. Για να λάβει γνώση και
για όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 6-4-2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα στις 6/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.50 π.μ., με την υπ’
αριθ. 4457Γ/6-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής
της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά,
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος
Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13,
τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής
Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών
Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία
της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΠΟΛΕΤΗ, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγγελου Βλάχου αρ. 8, με ΑΜ
978, μετέβην και επέδωκα προς τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Λάμπρου και της
Βέρας, με ΑΦΜ: 109814408, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της
οδού Κοραή αρ. 18 και ήδη αγνώστου
διαμονής, την από 5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του
ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ην
η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική
Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019,
θα λάβει χώρα δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας λόγω covid 19, με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19 Απριλίου
2021 ώρα 12.00 μ.μ.. Οι λεπτομέρειες
της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες:
κλήση μέσω viber στον αριθμό κινητού

6944458835, που ανήκει στην Αφροδίτη
Μπολέτη του Λυκούργου και σύμφωνα με
αυτήν (την Γνωστοποίηση/Πρόσκληση)
προσκαλείται το έτερο μέρος να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη
του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν
την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης
της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει
ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι:
Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα
μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ.
40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω
δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης
διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και
ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της
εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο
Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington,
αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4,
αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει
καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης
πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση.
Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου
του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ:
27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email:
kostakou@gianninilaw.eu. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του Λάμπρου και της Βέρας,
πρώην κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής
και επί της οδού Κοραή αρ. 18, με ΑΦΜ:
109814408 και ήδη αγνώστου διαμονής.
Διαμεσολαβητής: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΟΛΕΤΗ του Λυκούργου (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 978),
Διεύθυνση: Αγγέλου Βλάχου 8 Αθήνα,
αριθ. Τηλεφ.: 2103247692, 6944458835,
Email: a.mpoleti@altaxis.com. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση συνολικού ποσού
(35.097,67) ευρώ, που προέρχεται εκ της
υπ’ αριθμ. 00201010145438/14-10-2010
σύμβασης δανείου Alpha Διευκόλυνση,
που καταρτίστηκε στην Αθήνα (κατάστημα Συγγρού και υπεγράφη μεταξύ της
επισπεύδουσας εταιρείας και του προς
ον η Γνωστοποίηση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 15-12021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους,
κατά του προς ον η επίδοση, ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών
με ΓΑΚ: 2310/2021 και ΕΑΚ: 314/2021,
με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να
υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται
στο ιστορικό, το ποσό των (35.097,67€),
εντόκως από την 26-5-2018 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και
με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από
το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις
ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την
επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι
ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η
απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς
εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο
μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας
Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για
όλες τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλώντας τον προς ον η Γνωστοποίηση, να
παρασταθεί στην ΥΑΣ, όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 6/4/2021
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Τηλέφ. 210-5238617
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αρ. 13/2020 Διάταξη του
Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ιδρύεται πολιτιστικό σωματείο με επωνυμία «ΤΙΓΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ», με έδρα στην Καλλιθέα Ατ-

τικής, επικυρώθηκε το από 28/06/2020
καταστατικό του, υπογεγραμμένο από
21 ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από
32 άρθρα, με σκοπούς που αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 3, την ανάπτυξη
των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων
- δεξιοτήτων των μελών μέσω γυμναστικής κλπ.
Αθήνα 05/04/2021
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Παναγιώτης Δημ. Καρυδομάτης
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ.

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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πανελλήνιες 2021:
«Σφαγή» για 100.000
υποψήφιους η Ελάχιστη
Βάσης Εισαγωγής
Μια από τις δυσκολότερες χρονιές για
τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, θα είναι η
φετινή για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου,
οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια θέση στα
ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα
δύο μεγαλύτερα «αγκάθια» για τα παιδιά
είναι η ξαφνική καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και μάλιστα μεσούσης της σχολικής χρονιάς και
με τα σχολεία κλειστά. Το δεύτερο είναι
η κούραση και το τεράστιο άγχος, που
έχουν οι μαθητές της Γ΄ λυκείου οι οποίοι πέρυσι και φέτος βρέθηκαν για πάρα
πολλούς μήνες εκτός σχολικής τάξης και
εκτός φροντιστηρίων-με ό,τι σημαίνει
αυτό για την ουσιαστική εμπέδωση της
εξεταστέας ύλης- παρακολουθώντας τα
μαθήματα μόνο εξ' αποστάσεως.
Παρά το γεγονός ότι τόσο οι καθηγητές
των λυκείων όσο και πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι επιμένουν ότι για φέτος δεν
είναι δίκαιο να εφαρμοστεί η ΕΒΕ, το
υπουργείο Παιδείας επιμένει για την
πρώτη... δοκιμή από τις Πανελλαδικές
του Ιουνίου 2021. Το σίγουρο είναι ότι
τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς δεν
έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, ούτε ότι φέτος χιλιάδες μαθητές οι οποίοι έχουν μέτριες ή χαμηλές
βαθμολογικές επιδόσεις δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια,
όπως έγινε πέρυσι που περίπου το 88%
των μαθητών εισήχθη στα ΑΕΙ, ποσοστό
που φέτος μόλις και μετά βίας θα φτάσει
στο 65%. Και όλα αυτά σε μια χρονιά που
οι πολίτες είναι καταταλαιπωρημένοι από
την πολύμηνη καραντίνα και πολύ περισσότερο η νέα γενιά, που βρέθηκε σε ένα
πρωτοφανές εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Όμως το υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει
καμία διάθεση να κάνει «πίσω» έστω
για φέτος και ήδη επεξεργάζεται τους
πίνακες που έστειλαν όλα τα ΑΕΙ της
χώρας, όπως ήταν υποχρεωμένα με τον
συντελεστή ΕΒΕ, που επιθυμούν για κάθε
ένα από τα τμήμα τους. Ανάστατα είναι
και πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια τα
οποία γνωρίζουν ότι παρά το γεγονός ότι
ζήτησαν για τμήματά τους τον ελάχιστο
συντελεστή ΕΒΕ, θα έχουν πολλές κενές
θέσεις αφού θα εισαχθούν λιγότεροι
φοιτητές φέτος.

7 στους 10 Έλληνες επιθυμούν
την επαναλειτουργία των χώρων
προπόνησης

Η

πρώτη μεγάλη έρευνα από την αρχή της πανδημίας για την άθληση ολοκληρώθηκε
και τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Αυτό που καταδεικνύει η έρευνα είναι ότι ένα
συντριπτικό ποσοστό πολιτών έχει επηρεαστεί αρνητικά από την παύση λειτουργίας
των χώρων άθλησης και επιθυμεί άμεσα την επαναλειτουργία των οργανωμένων ανοιχτών
αλλά και να επιστρέψει σύντομα και στους κλειστούς χώρους προπόνησης.
Από τις 9-16 Μαρτίου 2021 και σε ένα
αντιπροσωπευτικό
δείγμα 500 ατόμων, ανδρών και
γυναικών ηλικίας
25-65 ετών, οι συμμετέχοντες στην
έρευνα απάντησαν
σε ερωτήματα που
αφορούσαν την άποψη τους σε σχέση με
την παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων άθλησης ενώ
εξέφρασαν και τη
γνώμη τους για τα
απαιτούμενα μέτρα
προστασίας.
Συγκεκριμένα:
Για 7 στους 10 ερωτηθέντες (71%) η
παύση λειτουργίας
των χώρων άθλησης
δημιουργεί από αρνητικά συναισθήματα λόγω των συνεπειών της έλλειψης
από την λειτουργία τους έως και έντονη δυσαρέσκεια, με την
πεποίθηση ότι το μέτρο είναι υπερβολικό και θα μπορούσε
με τους κατάλληλους κανονισμούς υγιεινής να αποφευχθεί.
Η αναλογία αυτή γίνεται μεγαλύτερη (8 στους 10), ανάμεσα
στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή το κοινό που επισκεπτόταν χώρους άθλησης/εκγύμνασης πριν την πανδημία
με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Το πιο σημαντικό στοιχείο της έρευνας ωστόσο ήταν το
συντριπτικό ποσοστό των συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά στην πιθανότητα άσκησης σε τακτική βάση
σε ανοιχτούς οργανωμένους χώρους άθλησης με τήρηση
συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας.
Ειδικότερα, 74% (7 στους 10 ερωτηθέντες) δηλώνει ότι

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

θα επιστρέψει σε
ανοιχτούς χώρους
προπόνησης. Εξαιρετικά σημαντικό
όμως, δεδομένων
των συνθηκών, είναι και το γεγονός
ότι και τα γυμναστήρια διατηρούν
τη δυναμική τους
με το 57% (6 στους
10 ερωτηθέντες) να
δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκείται
σε κλειστούς χώρους προπόνησης,
ακολουθώντας όλα
τα προβλεπόμενα
πρωτόκολλα υγιεινής.
Από την ά λ λη,
στο ερώτημα για
το ποια μέτρα θεωρούν απολύτως
απαραίτητα για την
επιστροφή στους χώρους εκγύμνασης, τις πρώτες θέσεις
καταλαμβάνουν μέτρα προστασίας που ήδη λαμβάνονταν
σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Ενδεικτικά αναφέρονται για τους κλειστούς χώρους προπόνησης: οι απολυμάνσεις επιφανειών ανά τακτά χρονικά
διαστήματα (81%) , η απολύμανση εξοπλισμού μετά από
κάθε χρήση (79%) και η προσέλευση αθλούμενων βάσει τετραγωνικών (73%) ενώ για τους ανοιχτούς χώρους
προπόνησης: η απολύμανση εξοπλισμού μετά από κάθε
χρήση (67%), η τήρηση αποστάσεων με ειδική σήμανση
(66%) και οι απολυμάνσεις επιφανειών ανά τακτά χρονικά
διαστήματα (64%).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Focus Bari για λογαριασμό της Holmes Place Greece.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Εθνικό Θέατρο - ΚΘΒΕ:
Τέλος στους απευθείας
διορισμούς καλλιτεχνικών
διευθυντών
Τί προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου που θα
κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή
Οριστικό τέλος μπαίνει στους απευθείας
διορισμούς των προσώπων που θα ηγούνται των εποπτευόμενων από το υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού οργανισμών.
Η αρχή γίνεται με το Εθνικό Θέατρο και
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οι
καλλιτεχνικοί διευθυντές και οι αναππληρωτές των οποίων θα επιλέγονται πλέον
από ειδική επιτροπή, μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και εφόσον
διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα.
Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο ορίζεται σαφώς σε σχετική διάταξη νόμου η οποία
είναι ήδη έτοιμη και θα κατατεθεί ως τροπολογία σε κάποιο από τα νομοσχέδια της
κυβέρνησης σύμφωνα με το νομοθετικό
προγραμματισμό της Βουλής.
Σύμφωνα με αυτήν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και οι αναπληρωτές διευθυντές του
Εθνικού και ΚΘΒΕ θα προκύπτουν μέσα
από την ομάδα ατόμων που θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις αντίστοιχες θέσεις,
έχοντας καταθέσει λεπτομερές βιογραφικό σχετικά με τα προσόντα τους και την
επαγγελματικής τους εμπειρία. Οι αιτήσεις
θα εξετάζονται από μια Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα, η
οποία και καταλήγει στους υποψήφιους
που κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλοι. Με
τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια στη
λειτουργία των εποπτευόμενων οργανισμών
και οι επιλογές θα βασίζονται αποκλειστικά
σε αντικειμενικά κριτήρια.
Όπως σημειώνει η υπουυργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη η πρόθεση
αλλαγής θεσμικού πλαισίου είχε εκφραστεί
από τον Αύγουστο του 2019: «Με την ρύθμιση που προτείνουμε για την επιλογή και
τον διορισμό των καλλιτεχνικών διευθυντών
διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία
των δύο Οργανισμών» υπογραμμίζει η ίδια.
Στο θέμα της διαφάνειας, εξάλλου, δίνει
ιδιαίτερη έμφαση και ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού
Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

