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Στον υπολογιστή
και σε πραγματικό χρόνο
διπλώματα, point system
και εξετάσεις οδήγησης
Στη νέα ψηφιακή εποχή
περνούν οριστικά η χορήγηση,
η αντικατάσταση και η
ανανέωση των διπλωμάτων
οδήγησης, οι μεταβιβάσεις
οχημάτων, ο έλεγχος της συμπεριφοράς των
οδηγών μέσω του point system και η έκδοση
κάρτας ψηφιακού ταχογράφου. Η αρχή για
την ψηφιοποίηση των διπλωμάτων οδήγησης
και των άλλων υπηρεσιών που παρέχονται
από τις υπηρεσίες Μεταφορών της χώρας
έγινε τον Ιανουάριο του 2020, όταν το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ξεκίνησε το μεγάλο έργο του ψηφιακού
μετασχηματισμού συνολικά 13 διαδικασιων
των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών.
Σήμερα, έναν χρόνο μετά, η προγραμματική
συμφωνία των υπουργών Κυριάκου Πιερρακάκη και Κώστα Καραμανλή προχωρεί με
γρήγορα βήματα. Στόχος είναι μέσα στους
επόμενους μήνες να έχει αλλάξει πλήρως η
εμπειρία των πολιτών και των επιχειρήσεων
στις καθημερινές συναλλαγές τους με το Δημόσιο, να μπει οριστικά τέλος σε μια σειρά
από «ουρές» και να καθιερωθούν διαδικασίες
διαφάνειας σε υπηρεσίες που κάποτε ήταν
πρωταθλητές στη διαφθορά.

Επίδομα 400: Πληρώνονται
οι δικαιούχοι σε τουρισμό,
επισιτισμό από τον ΟΑΕΔ
Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα
πληρωθούν οι δικαιούχοι την
έκτακτη αποζημίωση των 400
ευρώ από τον ΟΑΕΔ (προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο
τέκνο) για καθέναν από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Συγκεκριμένα το επίδομα δικαιούνται οι
άνεργοι από τον κλάδο τουρισμού - επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται
υποχρέωση επαναπρόσληψης.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου
Σκυλακάκη που έχει προωθηθεί προς δημοσίευση, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι
οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου που πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις.

Λιβύη

Μαργαρίτης Σχοινάς

Σαφές μήνυμα έστειλε από την Τρίπολη ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα, διαμηνύοντας
ότι για την Ελλάδα είναι σημαντικό να ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
➞ σελ. 2

Σωτήρης Τσιόδρας

Στις προοπτικές που δημιουργεί για την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο 2021-2027 το οποίο θα ξεπερνάει το
1 τρις ευρώ, στο οποίο θα προστεθούν τα 750
δις ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης
και του Next Generation EU αναφέρθηκε ο
Μαργαρίτης Σχοινάς.
σελ. 3

Στο «αντιπαράδειγμα της Χιλής» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσιόδρας στην
ομιλία του προς την Ακαδημία Αθηνών, με
τίτλο «Πανδημία SARS-Cov-2: Η επιστήμη
συνοδοιπόρος με την αβεβαιότητα στην αναζήτηση της αλήθειας».

➞

➞ σελ. 8

Ανάπτυξη 4,2% βλέπει
η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2021

Τ

α έκτακτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση βοήθησαν να αμβλυνθούν οι συνέπειες της πανδημίας,
τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση της
τράπεζας. Εκτίμησε ότι η ανάπτυξη το
2021 θα είναι 4,2%. Πρόκειται βέβαια
για πρόβλεψη που έχει αβεβαιότητες,
δεδομένης της πανδημίας.
Η ταχύτητα της ανάκαμψης εξαρτάται
από:
Πρώτον, την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ο εμβολιασμός του
πληθυσμού θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην προοπτική επίλυσης της υγειονομικής κρίσης και θα
δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην
κανονικότητα με άρση ταξιδιωτικών και
άλλων περιορισμών, συμβάλλοντας έτσι
στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως υπηρεσιών. Παράλληλα,
θα επιτρέψει την αύξηση της εγχώριας
κατανάλωσης και των εγχώριων επενδύσεων.
Δεύτερον, τη διατήρηση σε εφαρμογή,
όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι να
εδραιωθεί η ανάκαμψη, των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό σύστημα,
στοχευμένων σε κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγικούς κλάδους που
επλήγησαν βαρύτερα αλλά παραμένουν
οικονομικά υγιείς.
Τρίτον, την ταχύτητα ενεργοποίησης του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το δεύτερο εξάμηνο
του 2021 θα ενισχύσει τη δυναμική της
ανάπτυξης και θα διευκολύνει, μέσω
της αύξησης του εθνικού προϊόντος,
την αποκατάσταση της δημοσιονομικής
ισορροπίας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας
του παρελθόντος που εγκλώβισαν την

οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης
και στασιμότητας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτυπώνει
το μεγάλο κόστος της πανδημίας στα
δημόσια οικονομικά. Με βάση την αναθεωρημένη πρόβλεψη της Τράπεζας
της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το 2020 το
πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 7% του
ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 205% του
ΑΕΠ. Εκτιμάται δε ότι το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
θα διαμορφωθεί σε 5,3% του ΑΕΠ.
Ο Γ. Στουρνάρας επανέλαβε την πρόβλεψη ότι το 2021 θα δημιουργηθούν νέα
NPEs ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ. Σημείωσε
δε ότι εκτός από τα «δίδυμα» προβλήματα των NPEs και των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων, οι ελληνικές
τράπεζες αντιμετωπίζουν και μια σειρά
από άλλες σοβαρές προκλήσεις, κοινές
όμως και για τις περισσότερες τράπεζες της ευρωζώνης, όπως η χαμηλή

οργανική κερδοφορία, ο αυξανόμενος
ανταγωνισμός από μη τραπεζικά ιδρύματα, προκλήσεις που πηγάζουν από
την ατελή τραπεζική ένωση, καθώς και
λοιπές προκλήσεις που συνδέονται με
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις.
Σε ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια εκτίμησε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος “Ηρακλής” εντός του 2021,
εκτιμάται ότι ο λόγος NPEs προς το
σύνολο των δανείων θα υποχωρήσει
περίπου στο 25% και ο μέσος δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας χαμηλότερα
από τα σημερινά επίπεδα, με ταυτόχρονη
αύξηση του ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα
συνολικά εποπτικά κεφάλαια. Σε αυτούς
τους δείκτες δεν περιλαμβάνονται τα νέα
NPEs που αναμένεται να προστεθούν
στον υφιστάμενο όγκο.
Ο διοικητής της ΤτΕΕΛΛ -0,37% επανέλαβε την πρόταση για τη δημιουργία bad

bank προκειμένου να αντιμετωπιστεί
παράλληλα με το θέμα των κόκκινων
δανείων και αυτό της αναβαλλόμενης
φορολογίας. Όπως είπε στην περίπτωση που δεν επιλεγεί τελικά η πρόταση
της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πρέπει
να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος
αντιμετώπισης του προβλήματος των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συνεπής με την κείμενη νομοθεσία
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. «Η δέσμευση σημαντικών δημόσιων πόρων
υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων για
τη στήριξη των τιτλοποιήσεων των NPEs
των τραπεζών μέσω του προγράμματος
“Ηρακλής”, που ορθώς έχει αποφασιστεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει την οριστική και ολιστική αντιμετώπιση τόσο
του προβλήματος των NPEs όσο και του
προβλήματος του πολύ υψηλού ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια
των τραπεζών».
Με το πέρας της πανδημίας, η ελληνική
οικονομία έχει να αντιμετωπίσει δύο
σημαντικούς κινδύνους: την εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού πτωχεύσεων μη βιώσιμων επιχειρήσεων και την
κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας,
κυρίως σε υπηρεσίες διαμεσολαβητικού
χαρακτήρα και σε κλάδους εντάσεως
εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης.
Ο Γ. Στουρνάρας συνέχισε υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θέτουν την ελληνική οικονομία
ενώπιον δύο σημαντικών προκλήσεων,
που αφορούν: α) την επίσπευση του
ολικού μετασχηματισμού της με στόχο
την αύξηση της παραγωγικότητας και
με κατεύθυνση την ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας και β) την
ταυτόχρονη και ολική αντιμετώπιση του
προβλήματος των NPEs και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
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Θεμιστοκλέους:
Από τέλος Μαΐου
ο εμβολιασμός
των ηλικιών 18-59 ετών

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 1.847.000 δόσεις ανέφερε ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους Με την πρώτη δόση έχουν
εμβολιαστεί 1.214.000, ποσοστό
11,56% και με τις δύο δόσεις 663.000,
ποσοστό 6,31%.
Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων
των εμβολίων προχωρά κανονικά,
όπως είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.
Χωρίς να μπορέσει να πει με ακρίβεια το πότε αναμένεται να ξεκινήσει
ο εμβολιασμός των ατόμων 18-59
ετών, ο κ. Θεμιστοκλέους εκτίμησε
ότι τέλος Μαιου θα αρχίσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ενώ
κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται
να αλλάξει ο προγραμματισμός
επειδή θα συμπέσει με τις διακοπές
αρκετών, όπως επισημάνθηκε σε
σχετική ερώτηση.
Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ακόμα ότι
μέχρι τέλος Απριλίου ο στόχος είναι
να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους οι άνω των 60 και μέσα
στον Μάιο τα άτομα που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου.
Σχετικά με τις αναμενόμενες δόσεις
εμβολίων αναμένονται:
Από την Pfizer 1.550.000 δόσεις τον
Μάιο και 1.700.000 δόσεις τον Ιούνιο
Από την Johnson & Johnson 70.000
δόσεις τον Απρίλιο, 300.000 δόσεις
τον Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο
Από την AstraZeneca περίπου
450.000 δόσεις για κάθε έναν από
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο
Από την Moderna έχει υπάρξει διαβεβαίωση για 100.000 δόσεις, αν και
αναμένονται περισσότερες παραλαβές από αυτή την εταιρεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
αντληθεί, σε 1.847.000 εμβολιασμούς, 1.395.929 έχουν διενεργηθεί
με το εμβόλιο της Pfizer, 128.651 με
το εμβόλιο της Μοderna και 346.886
εμβολιασμοί με το εμβόλιο της
AstraZeneca.
Σε συνέχεια της συζήτησης που
γίνεται γύρω από το εμβόλιο της
AstraZeneca ανέφερε πως στο
διάστημα 27/3 με 3/4 το ποσοστό
εμφάνισης στα ραντεβού ανά
μέρα είναι 97% για τις εταιρείες
Pfizer και Moderna και 94% για την
AstraZeneca.
Σε σχέση με τις ακυρώσεις των ραντεβού ανά εμβόλιο, για το εμβόλιο
των Pfizer και Moderna το ποσοστό
ακύρωσης κυμαίνεται στο 1%, ενώ για
αυτό της AstraZeneca το ποσοστό
φτάνει στο 3%.
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SMS στο 13032:
Τι γράφουμε για μετάβαση
στα καταστήματα

Μητσοτάκης από Λιβύη:

Σημαντικό για την Ελλάδα
να ακυρωθεί το παράνομο
μνημόνιο με την Τουρκία

Σ

αφές μήνυμα έστειλε από την Τρίπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της
επίσημης επίσκεψής του στη χώρα, διαμηνύοντας ότι για την Ελλάδα είναι σημαντικό
να ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η γεωγραφία καθορίζει το πλαίσιο
των διμερών μας σχέσεων, και όχι
οι τεχνητές γραμμές που κάποιοι
τραβούν σε χάρτες», τόνισε με νόημα ο Ελληνας πρωθυπουργός κατά
τις δηλώσεις του με τον προσωρινό
πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.
«Για εμάς, πολύ σημαντικό είναι η
ακύρωση παράνομων εγγράφων
που παρουσιάστηκαν ως δήθεν διακρατικές συμφωνίες
αλλά δεν έχουν καμία νομική ισχύ, όπως ρητά έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε ο Ελληνας
πρωθυπουργός. «Κατά συνέπεια, χαιρετίζω τη διάθεσή
σας να μπορούμε να συζητήσουμε απευθείας και διμερώς
ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών -ως οφείλουμε να κάνουμε ως γειτονικές χώρες- και
να συνεχίσουμε μια συζήτηση η οποία διεκόπη το 2010.
Πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο αποτελεί
την πυξίδα με την οποία φιλικά κράτη λύνουν τέτοιου
είδους διαφορές».
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Μεταβατικής
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης (GNU), Abdul
Hamid Dbeibeh, ευχαρίστησε τον Ελληνα πρωθυπουργό
για την επίσκεψή του στη χώρα, όπως και τον πατέρα του,
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που βελτίωσε τις σχέσεις των

E-mail: iho@otenet.gr

δύο χωρών. Οπως επισήμανε, στο
πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων
Ελλάδας-Λιβύης ανοίγει η ελληνική
πρεσβεία στη χώρα, ενώ αναμένεται
άνοιγμα και του προξενείου. «Ευελπιστούμε στη βελτίωση των σχέσεών μας, ειδικά στον εμπορικό τομέα», είπε ο Λίβυος πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον
πρωθυπουργό της Λιβύης / Φωτογραφία: ΓτΠ/ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ως προς τις σχέσεις Λιβύης-Τουρκίας, ο κ. Dbeibeh σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία των δύο χωρών πρέπει
να είναι επωφελής.
«Η Λιβύη φροντίζει τα συμφέροντα του λαού της, όπως
κάθε χώρα» είπε, για να προσθέσει: «Ενθαρρύνουμε τις
διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Τουρκίας και Λιβύης-Τουρκίας
για τον καθορισμό ΑΟΖ των κρατών για να συνεχιστεί η
συνεργασία των χωρών της ανατολικής Μεσογείου».
Από την πλευρά του, ο Ελληνας πρωθυπουργός εξέφρασε
τη χαρά του για τη «διπλή επανεκκίνηση», τόσο της Λιβύης
αλλά και των διμερών σχέσεων. Οπως είπε, αποδέχθηκε
την πρόσκληση και ταξίδεψε για πρώτη φορά στη χώρα
για έναν βασικό σκοπό: Να αναδείξει την επαναλειτουργία
της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη ως ορόσημο της
δυναμικής επανεκκίνησης των ελληνολιβυκών σχέσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μέτρο χαλάρωσης
που αφορά τη μετάβαση των πολιτών στα
καταστήματα για την πραγματοποίηση των
αγορών τους, πάντα υπό συγκεκριμένους
όρους. Πιο συγκεκριμένα, όσοι θέλουν να
κάνουν τα ψώνια τους πρέπει πρώτα να έχουν
κλείσει ραντεβού και να έχουν λάβει μήνυμα με την επωνυμία της επιχείρησης, τη
διεύθυνση, τον ΑΦΜ, καθώς και το χρονικό
διάστημα παραλαβής.
Στη συνέχεια ο καταναλωτής πρέπει να στέλνει μήνυμα στο 13032, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό του. Οι αγορές στα καταστήματα
θα γίνονται είτε με click away είτε με click in
shop, ενώ η μετακίνηση από δήμο σε δήμο
επιτρέπεται για τα ψώνια στα καταστήματα.
Επισημαίνεται δε, ότι υπάρχει και το χρονικό
περιθώριο των 3 ώρων.
Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κ. Σταμπουλίδης, πρώτα θα πρέπει να κλείνουμε ραντεβού
με το κατάστημα που θα πάμε για ψώνια και
αφού λάβουμε μήνυμα από αυτό -στο οποίο
θα περιγράφεται ακριβώς η ημέρα και η ώρα
που έχουμε ραντεβού- στη συνέχεια θα στέλνουμε κενό μήνυμα στο 13032.
Στα σουπερ μάρκετ εξακολουθεί να υπάρχει
γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή η μετακίνηση σε κατάστημα τροφίμων θα πρέπει
να είναι εντός του ίδιου δήμου με τον τόπο
διαμονής του πολίτη ή σε απόσταση έως 2
χλμ. Υπενθυμίζεται, ότι σε αυτήν την περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να στείλουν
sms με κωδικό 2 στο 13033. Σε ό,τι αφορά
στο ωράριο των καταστημάτων προβλέπεται
προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ,
Δευτέρα με Σάββατο.

ΥΠΠΟΑ: Καμία πινακίδα δεν θα αναρτηθεί
επί του Βράχου της Ακροπόλεως

Δερμιτζάκης: Ίσως φτάσουμε
τα 2.000 κρούσματα το Πάσχα

«Καμία πινακίδα δεν θα αναρτηθεί επί του Βράχου της Ακροπόλεως. Δίνονται
στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των πινακίδων, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αναρτηθούν εντός των επομένων ημερών». Τα παραπάνω αναφέρει
ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κάνοντας λόγο για
«στοχοποίηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη»
και για «fake news» στα οποία αναλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ «στην προσπάθειά του
να ακυρώσει τα έργα τα οποία γίνονται» στην Ακρόπολη. Η στοχοποίηση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη έχει ξεπεράσει τα όρια
της αντιπολιτευτικής κριτικής. Είναι δολοφονία χαρακτήρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στα
4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έκανε απολύτως τίποτε για τον πολιτισμό,
στα δύο σχεδόν χρόνια που βρίσκεται στην αντιπολίτευση αναλώνεται σε fake
news στην προσπάθειά του να ακυρώσει τα έργα τα οποία γίνονται. Τα έργα στην
Ακρόπολη τον έχουν ξεπεράσει. Αυτό είναι το μήνυμα από τους επισκέπτες του
χώρου. Όσο ο χώρος ήταν κλειστός είχαν περιθώριο για ασύστολα ψέματα και
διαστρεβλώσεις. Τώρα ΟΧΙ. Καμία πινακίδα δεν θα αναρτηθεί επί του Βράχου
της Ακροπόλεως. Δίνονται στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των πινακίδων, που
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αναρτηθούν εντός των επομένων ημερών.

Την πεποίθηση ότι τα κρούσματα δεν θα μειωθούν σύντομα, εξέφρασε ο καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης,
σημειώνοντας ότι το Πάσχα ενδέχεται να έχουμε περίπου 2.000 κρούσματα την
ημέρα, καθώς, όπως διευκρίνισε «Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα».
Ο κ. Δερμιτζάκης, σημείωσε ότι για το Πάσχα στο χωριό, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλειά του, τονίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι «θα
δουλέψει». Ο καθηγητής, συμπλήρωσε ωστόσο, ότι υπάρχει περίπτωση να
κάνουμε ένα καλύτερο Πάσχα από πέρσι.
Αναφερθείς στο άνοιγμα των Λυκείων, ο κ. Δερμιτζάκης εξέφρασε την άποψη
ότι προτιμά οι μαθητές να βρίσκονται στα σχολεία αφού θα έχουν κάνει και τεστ,
παρά οι μαθητές να βρίσκονται μεταξύ τους εκτός σχολείου.
Χαρακτήρισε επίσης υπερβολική την απόφαση της κυβέρνησης να κρατήσει
κλειστό το λιανεμπόριο σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, καθώς όπως είπε,
δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα. «Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω
τη διαφορά να ανοίξει το λιανεμπόριο σε αυτές τις περιοχές», ανέφερε ο καθηγητής, επισημαίνοντας ότι «με τον τρόπο που λειτουργεί η Επιτροπή δεν μπορεί
να κάνει και πολλά η κυβέρνηση γιατί υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί».
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Απίστευτα
βασανιστήρια
καταγγέλλουν
αθλητές
της ενόργανης
Τη συστηματική τους σωματική,
λεκτική και ψυχολογική βία, τη
σεξουαλική παρενόχληση και
την προσβολή της γενετήσιας
αξιοπρέπειας τους καταγγέλλουν
22 καταξιωμένες αθλήτριες και
αθλητές της ενόργανης γυμναστικής, με διακρίσεις σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
Με επιστολή που έστειλαν χθες
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, οι
αθλητές ζητούν την παρέμβαση
της πολιτειακής και πολιτικής
ηγεσίας, ώστε να εξυγιανθεί το
άθλημα τους και «να βγει από
τη σκιά της σκληρότητας και της
κακοποίησης».
Η χρονική περίοδος στην οποία
αναφέρονται ξεκινά από το 1985
και καλύπτει διαφορετικές εποχές, εφόσον οι αθλητές αγωνίζονταν σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές, ωστόσο οι αθλητές
χαρακτηρίζουν ως διαχρονικό
κοινό μυστικό τις προπονητικές
μεθόδους που «έφταναν στο
όριο του βασανισμού με σωματικές τιμωρίες, υποχρεωτικές
νηστείες, ψυχολογική κακοποίηση και εξευτελισμούς, μέχρι και
σεξουαλικές παρενοχλήσεις».
Οι αθλητές αναφέρουν στην
επιστολή τους: «Οι προπονητές
για να συνετίσουν τους αθλητές
τους χτυπούσαν με σφαλιάρες
στο πρόσωπο και στο σώμα,
καθώς επίσης και με κλωτσιές,
σπρωξίματα και κάθε είδους
άλλα χτυπήματα. Άρπαζαν από
τα μαλλιά τα κοριτσάκια και τα
έσερναν από το σημείο προσγειώσης της άσκησης, μέχρι το
σημείο εκκίνησης για να επαναλάβουν το πρόγραμμά τους, ενώ
αυτά έκλαιγαν ασταμάτητα».
Όπως γράφουν στην επιστολή
του οι αθλητές, προπονητές τους
πετούσαν αντικείμενα, όπως
καρέκλες και παπούτσια την ώρα
που εκτελούσαν ασκήσεις.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν,
κάποιοι προπονητές ανάγκαζαν
αθλητές να χτυπούν τους συναθλητές τους.
«Πολλοί από εμάς φτάσαμε στο
σημείο να εκτελούμε ασκήσεις ακόμα και με σπασμένα
πόδια και χέρια, γεγονός που
μας οδήγησε σε μεγαλύτερους
τραυματισμούς και πολύ σοβαρά
προβλήματα», αναφέρουν.
Περιγράφοντας τη σκληρή δίαιτα
που τους υποχρέωναν αναφέρουν ότι κάποιοι αθλητές, είχαν
φτάσει στο σημείο να τρώνε την
οδοντόκρεμα διότι δεν άντεχαν
την πείνα και να ψάχνουν ακόμα
και σε κάδους σκουπιδιών στα
ξενοδοχεία όπου διέμεναν.

Μαργαρίτης Σχοινάς:

Στις πιο ευνοημένες χώρες
η Ελλάδα από τα ταμεία της ΕΕ

Σ

τις προοπτικές που δημιουργεί για την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
2021-2027 το οποίο θα ξεπερνάει το 1 τρις ευρώ, στο οποίο θα προστεθούν τα 750 δις ευρώ στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Next Generation EU αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης
Σχοινάς στην ομιλία του στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020.
Στη διαδικτυακή εκδήλωση ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η χώρα
μας θα είναι η τέταρτη πιο ευνοημένη χώρα ανάλογα με το μέγεθός
της και την οικονομία της από αυτές τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες. Μόνο από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
θα λάβει πάνω από 40 δισ. ευρώ, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
επιπλέον 20 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε
δάνεια. Τη χαρακτήρισε ως μια μοναδική ευκαιρία για την τόνωση
της ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, γιατί
ουσιαστικά διπλασιάζει σχεδόν το ετήσιο ποσό των δημοσίων
επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια. Δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής
διότι η Ελλάδα είναι από τα πρώτα κράτη-μέλη της Ένωσης
που, όπως είπε, θα υποβάλει Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, όχι μόνο έγκαιρα αλλά και ποιοτικά ένα από τα
καλύτερα σχέδια που έχουν συζητηθεί. Επίσης, υπογράμμισε τον
πρωταγωνιστικό ρόλο του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη,
στην έγκριση της ΕΕ του πακέτου για την ασφαλή επανέναρξη
για τις μετακινήσεις στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει και το
πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό.
Ο Christian Verschueren, γενικός διευθυντής Eurocommerce,
τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η ύπαρξη αληθινών στατιστικών στοιχείων κατά τη χάραξη πολιτικής. Τόνισε πως ο τομέας
του εμπορίου και του χονδρεμπορίου προσφέρει 1 στις 7 θέσεις
εργασίας και είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να το
θυμούνται αυτό καθώς αποδεικνύει τη σημασία του τομέα για την
ευρωπαϊκή οικονομία. Παρουσίασε επιπλέον, τα στοιχεία Έκθεσης
που εξέδωσε η EuroCommerce από κοινού με την McKinsey,
σύμφωνα με τα οποία οι διαδικτυακές πωλήσεις επιταχύνθηκαν
σημαντικά (+ 55%) το 2020, συνέβαλαν στο 18% της ανάπτυξης
της αγοράς το 2020 και αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Επιπρόσθετα,
η πανδημία του Cοvid-19 πόλωσε τη ζήτηση, με τους καταναλωτές
να διαπραγματεύονται την τιμή λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς Το 37% των καταναλωτών έψαχναν να
εξοικονομήσουν χρήματα στις αγορές τους. Τόνισε επίσης, πως
τα lifestyle πρότυπα άλλαξαν: Το 50% των καταναλωτών στόχευε
να αγοράζει πιο υγιεινά, τοπικά ή φιλικά προς το περιβάλλον
τρόφιμα το 2021.Το 26% των καταναλωτών επιθυμούσαν και να
εξοικονομήσουν χρήματα σε είδη παντοπωλείου και να μετακινηθούν σε πιο βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα.
Τη σημαντική υποχώρηση που κατέγραψαν οι δυναμικές, οι
αναπτυσσόμενες αλλά και οι ανθεκτικές επιχειρήσεις, πολλές
από τις οποίες έδειχναν σημάδια βιωσιμότητας, μέσα στην πανδημία επεσήμανε στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων της Ετήσιας
Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020 η Βάλια Αρανίτου, διευθύντρια του ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ, κατά την παρουσίαση των βασικών
ευρημάτων της έκθεσης.
Η κυρία Αρανίτου στο πάνελ που συμμετείχαν επιστημονικοί
διευθυντές ερευνητικών Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων,
υπογράμμισε το στοιχείο του έντονου δυισμού, δηλαδή της παρατήρησης πως οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι
ασύμμετρες και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο, το
μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Παρά την υγειονομική κρίση, η ανεργία παρουσίασε οριακή πτώση, εξαιτίας
των κρατικών πολιτικών υποστήριξης, ενώ οι θέσεις εργασίας
στο Εμπόριο ενισχύθηκαν, εξαιτίας του χονδρικού εμπορίου. Στη
συνέχεια επεσήμανε πως οι ΜμΕ λιανικού συμβάλλουν, εν μέσω
πανδημίας, στην ενίσχυση της εγχώριας αλυσίδας αξίας, λόγω
αναταράξεων στις διεθνείς αλυσίδες, με την πρόκληση διαχείρισης
του ιδιωτικού χρέους ωστόσο να οξύνεται. Βάσει της έρευνας
του ΙΝΕΜΥ, το 88% των επιχειρήσεων λιανικού θεωρούν ότι η

πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών το 2020, με
περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (56%) να εκτιμούν πως
η ετήσια πτώση του κύκλου εργασιών θα υπερβεί το 40%. Τέλος,
σημείωσε πως σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι δυναμικές,
οι αναπτυσσόμενες αλλά και οι ανθεκτικές επιχειρήσεις, πολλές
από τις οποίες έδειχναν σημάδια βιωσιμότητας. Ωστόσο, ο σχεδόν
διπλασιασμός των απειλούμενων επιχειρήσεων αποκαλύπτει το
μεγαλύτερο κίνδυνο της πανδημίας.
Ο Μιχάλης Μητσόπουλος, διευθυντής τομέα Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ τόνισε πως
η σημαντική επέτειος των 20 ετών της Έκθεσης Ελληνικού
Εμπορίου της ΕΣΕΕ μεταφέρει σημαντικά μηνύματα για τον
ανόμοιο τρόπο με τον οποίο επιμέρους τμήματα του εμπορίου
έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις του τελευταίου έτους. Υποστήριξε πως μας υπενθυμίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός
αλλά και μετεξέλιξη της αγοράς σύμφωνα με τις επιταγές της
βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι προτεραιότητες και κατά
την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κρίσης, όπως άλλωστε έχει
αποφασίσει και η στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν
επιχειρήσεις που για να συμμετάσχουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό χρειάζονται στήριξη σε τεχνογνωσία και πόρους. Πέρα
όμως από την κρίση, πρόσθεσε, το μεγάλο στοίχημα της χώρας
για την επόμενη μέρα των δύο απανωτών κρίσεων παραμένει η
αξιοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει και προωθούνται
ώστε η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων και των επιχειρήσεων
όλων των μεγεθών να γίνει με ένα τρόπο που θα έχει ουσιαστικό
και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
Ο Χρήστος Γεωργίου γενικός διευθυντής ΙΝΣΒΕ υπογράμμισε
πως οι σημαντικές διαπιστώσεις και προτάσεις της Ετήσιας
Έκθεσης του Ελληνικού Εμπορίου, θα πρέπει να μας οδηγήσουν
στην επιλογή των ορθών αναπτυξιακών πολιτικών για τη χώρα,
για να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία μετά τη λήξη της
πανδημίας. Ειδικότερα τόνισε πως η αύξηση του ποσοστού προμήθειας Ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την παγιωμένη
σχέση του εμπορίου με τους προμηθευτές, αποτελούν μια πολύ
καλή προοπτική για την ενίσχυση των διασυνδέσεων του εμπορίου με την εγχώρια μεταποίηση. Αναφέρθηκε στα τρόφιμα και
τα ποτά, τον κλάδο της ένδυσης και της υπόδησης, τα πλαστικά
και τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, ως σημαντικούς κλάδους
της εγχώριας βιομηχανίας με τους οποίους το λιανικό εμπόριο
θα πρέπει να εμβαθύνει περαιτέρω τις διασυνδέσεις του και τις
συνεργασίες του. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε, είναι
απαραίτητη η δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων
βιομηχανικής πολιτικής, που θα ενισχύσει τη μεταποίηση και θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ελληνικού εμπορίου.
Ο Γιώργος Αργείτης, επιστημονικός διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
επεσήμανε πως η αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων για
την αγορά εργασίας δείχνει ότι η πανδημική κρίση έχει επιφέρει
σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Ανέφερε πως οι σημαντικές απώλειες σε ώρες εργασίας, η μείωση των εισοδημάτων και
η αύξηση της ανεργίας σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας
δημιουργούν ανησυχία για την προοπτική ανάκαμψης της αγοράς
εργασίας και την περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων. Πρότεινε τα
μέτρα εισοδηματικής στήριξης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
να αποτελέσουν άμεση πολιτική προτεραιότητα, σε συνδυασμό με
την στόχευση της οικονομικής πολιτικής στη διασφάλιση και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της προστασίας
των ευέλικτων και άτυπων εργαζομένων που ζουν με πολύ υψηλά
επίπεδα εισοδηματικής ανασφάλειας.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

5°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4°C - 15°C

ΠΑΤΡΑ

6°C - 15°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

11°C - 20°C

ΛΑΡΙΣΑ

1°C - 13°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τι είναι
η ουρικη νοσοσ
Η ουρική νόσος είναι μια νόσος που
χαρακτηρίζεται από χρόνια υπερουριχαιμία, οξεία αρθρίτιδα και χρόνια
τοφώδη αρθροπάθεια, νεφρολιθίαση και οξεία και χρόνια νεφρική
νόσο, ενώ φαίνεται πως σχετίζεται
άμεσα και με καρδιαγγειακή νόσο,
μεταβολικό σύνδρομο, υπέρταση,
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και αυξημένη θνησιμότητα. Σε αντίθεση με
τη θεωρία ότι το ουρικό οξύ αποτελεί
ένα αδρανές παραπροϊόν του μεταβολισμού των πουρινών, πρόσφατες
έρευνες δείχνουν ότι έχει πολλαπλές
προφλεγμονώδεις, προοξειδωτικές
και αγγειοσυσπαστικές ιδιότητες που
συμβάλλουν στην εκδήλωση καρδιομεταβολικών νοσημάτων. Πλέον,
ιδίως την τελευταία δεκαετία, έχουμε
πολλά δεδομένα που δείχνουν την
υπερουριχαιμία ως ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου,
πέρα από τις ευρέως γνωστές αρθρικές και νεφρικές επιπλοκές.
Συσχετίζεται η ουρική νόσος με άλλες παθήσεις;
Οι ασθενείς με ουρική νόσο πάσχουν
από πολλαπλά συνοδά καρδιομεταβολικά νοσήματα, όπως:
αρτηριακή υπέρταση (89%)
υπερλιπιδαιμία (69%)
στεφανιαία νόσος (37%)
σακχαρώδης διαβήτης (29- 33%)
χρόνια νεφρική νόσος (47%)
καρδιακή ανεπάρκεια (12%)
Ειδικά όσον αφορά το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ, φαίνεται πως
η υπερουριχαιμία αποτελεί έναν
πρώιμο δείκτη έναρξης της νόσου,
καθώς παρατηρούνται αυξημένες
τιμές ουρικού οξέος στα αρχικά
στάδια διαταραχής μεταβολισμού
της γλυκόζης. Επιπλέον, η υπερουριχαιμία σε διαβητικούς ασθενείς
έχει συσχετιστεί με μικροαγγειακές
(νεφροπάθεια, νευροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια) και μακροαγγειακές (ΑΕΕ, ΣΝ, ΠΑΝ) επιπλοκές
της νόσου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Facebook: Διέρρευσαν
τα προσωπικά
δεδομένα 553
εκατομμυρίων
λογαριασμών
Χρήστης σε φόρουμ στο διαδίκτυο
που ασχολείται με ζητήματα χάκινγκ
δημοσίευσε το Σάββατο τους αριθμούς τηλεφώνου και άλλα προσωπικά
δεδομένα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, ανάμεσά
τους και Ελλήνων. Τα δεδομένα που
διέρρευσαν αφορούν σε 553 εκατομμύρια χρήστες του Facebook από
106 χώρες ανά τον κόσμο, εκ των
οποίων 32 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ,
11 εκατομμύρια από το Ηνωμένο
Βασίλειο και 6 εκατομμύρια από την
Ινδία. Στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα
με όσα διέρρευσαν στο φόρουμ,
αποκαλύφθηκαν τα προσωπικά
δεδομένα 617.722 λογαριασμών
του Facebook. Αν αναλογιστεί
κανείς πως στη χώρα μας υπάρχουν
περίπου 4 εκατομμύρια χρήστες του
Facebook, πρόκειται για έναν στους
επτά περίπου χρήστες στην Ελλάδα.
Η λίστα με τα προσωπικά δεδομένα
περιλαμβάνει τον αριθμό τηλεφώνου,
τα ID του Facebook (ένας μοναδικός
αριθμός που αφορά σε συγκεκριμένο χρήστη), το πλήρες όνομα
των χρηστών, αλλά και διευθύνσεις,
ημερομηνίες γενεθλίων, βιογραφικά
στοιχεία, στοιχεία της επαγγελματικής τους ζωής κ.α. Σύμφωνα με
δημοσίευμα του Business Insider,
φαίνεται πως η λίστα που διέρρευσε
είναι αυθεντική, καθώς διασταύρωσε ορισμένα από τα δεδομένα με
τους αριθμούς τηλεφώνων και το ID
χρηστών του Facebook όπως εμφανίζονται στο προφίλ τους (όπου είναι
διαθέσιμα).
Εκπρόσωπος του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης ανέφερε στο αμερικανικό
μέσο πως τα δεδομένα υπεκλάπησαν εξαιτίας μιας αδυναμίας στο
σύστημα του Facebook, το οποίο και
διορθώθηκε το 2019.
Αν η πληροφορία από το Facebook
είναι σωστή, τότε όσοι πήραν στα
χέρια τους τα δεδομένα αυτά θα
έχουν στοιχεία δύο ετών.
Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να
βοηθήσουν κάποιον να ελέγξει τα
στοιχεία σύνδεσης με τον λογαριασμό. «Μια βάση δεδομένων αυτού
του μεγέθους που περιλαμβάνει
προσωπικές πληροφορίες, όπως
αριθμούς τηλεφώνου πολλών χρηστών του Facebook, θα μπορούσε
να οδηγήσει σε εκμετάλλευσή τους
ώστε να σκηνοθετηθούν κυβερνοεπιθέσεις» δηλώνει ο ειδικός σε θέματα
κυβερνοεγκλήματος, Άλον Γκαλ.
Ο Γκαλ είναι εκείνος που ανήρτησε
στο Twitter τη λίστα των 106 χωρών
στις οποίες εντοπίζονται οι χρήστες
του Facebook των οποίων τα στοιχεία διέρρευσαν. Ο ίδιος υποστηρίζει πως ανακάλυψε τα δεδομένα τον
Ιανουάριο, όταν κάποιος χρήστης
υποστήριζε πως διαθέτει μηχανισμό
που μπορεί να παρέχει εκατομμύρια
αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν σε χρήστες του Facebook.
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Η Ισπανία εφαρμόζει πιλοτικά
εργασία τεσσάρων ημερών

Ε

να μοντέλο εργασίας τεσσάρων αντί πέντε ημερών φαντάζει για πολλούς όνειρο. Η
συζήτηση είναι παλιά. Η Ισπανία θέλει τώρα να το δοκιμάσει πιλοτικά. Ακούγεται
ουτοπικό, αλλά σίγουρα είναι ελκυστικό: τέσσερις ημέρες εργασία, τρεις ημέρες
ελεύθερος χρόνος.

Πίσω από την ιδέα μιας
εβδομάδας εργασίας τεσσάρων ημερών στην Ισπανία
βρίσκεται ο Ινίγο Ερεχόν,
επικεφαλής του μικρού αριστερού κόμματος Más País.
Ο ίδιος κάνει εκστρατεία εδώ
και καιρό προωθώντας την
ιδέα του. «Η Ισπανία είναι
μια από τις χώρες της Ευρώπης, όπου οι άνθρωποι
εργάζονται τις περισσότερες
ώρες. Η χώρα μας ωστόσο
δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Γιατί δεν προσπαθούμε
να ξοδεύουμε λιγότερο χρόνο στο γραφείο και περισσότερο χρόνο να έχουμε για εμάς;» λέει χαρακτηριστικά.
Ο Ερεγόν παρουσίασε την πρότασή του στην ισπανική
κυβέρνηση συνεργασίας των Σοσιαλιστών με το αριστερό
κόμμα Podemos και βρήκε ευήκοα ώτα. Το εργασιακό
αυτό μοντέλο αναμένεται να δοκιμαστεί πιλοτικά από το
φθινόπωρο. Περίπου 6.000 εργαζόμενοι σε 200 μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις θα εργάζονται μία ημέρα την
εβδομάδα λιγότερο για τουλάχιστον έναν χρόνο, αλλά
με πλήρη μισθό.
Η ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτό το σχέδιο έχει και
μια άλλη σκοπιμότητα: τη δημιουργία νέων θέσεων
πλήρους απασχόλησης, που θα προκύψουν από την
ελάφρυνση του εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος των
εργαζομένων που ήδη απασχολούνται. Το ισπανικό
κράτος, μάλιστα, αναμένεται να στηρίξει αντίστοιχες

εταιρείες με 50 εκατομμύρια
ευρώ.
Με χρήματα από το Ταμείο
Ανάκαμψης;
Φυσικά, από μόνος του ο
ισπανικός προϋπολογισμός
δεν αρκεί για να καλύψει τη
χρηματοδότηση ενός τέτοιου
πειράματος. Τα κεφάλαια θα
μπορούσαν να προκύψουν
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση των

συνεπειών της πανδημίας.
Ο καθηγητής Οικονομικών Χουάν Τόρες, από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, βλέπει πάντως το όλο εγχείρημα
μόνο θετικά: «Πράγματι, επενδύουμε χρήματα σε ένα
πείραμα που δεν ξέρουμε καν αν θα αποδώσει. Αλλά
το κόστος είναι διαχειρίσιμο και δεν ανταγωνίζεται άλλα
κόστη που πρέπει να καλυφθούν για τη διαχείριση της
πανδημίας. Συγκριτικά, πρόκειται για ένα μικρό ποσό».
Ο Χουάν Τόρες εκτιμά ότι η εβδομάδα των τεσσάρων
εργάσιμων ημερών μπορεί να οδηγήσει σε νέες θέσεις
εργασίας, κάτι που η Ισπανία χρειάζεται επειγόντως.
Από την πλευρά του, ο Ινίγο Ερεχόν είναι αισιόδοξος
και κοιτά στο μέλλον. «Το πείραμά μας θα αποφέρει
αποτελέσματα. Και τότε θα μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε για τις συνθήκες εργασίας στην Ισπανία. Είμαι
βέβαιος ότι τα σχέδιά μας θα οδηγήσουν σε καλύτερες
συνθήκες εργασίας για όλους», λέει χαρακτηριστικά.

Ποιες χώρες της ΕΕ είναι πιο κοντά στο «τείχος ανοσίας» τον Ιούνη;
Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν επαρκή αποθέματα εμβολίων κατά του Covid-19
για να χτίσουν ένα πρώτο «τείχος ανοσίας» μέχρι τα τέλη Ιουνίου, και πολύ νωρίτερα από τον επίσημο στόχο της
ΕΕ, όπως υποστηρίζει εσωτερικό σημείωμα που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.
Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες θα έχουν εμβολιάσει πλήρως περισσότερο από από
το 55% του συνολικού πληθυσμού τους, όπως αναφέρει το έγγραφο.
Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της ΕΕ είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχει εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων,
ένας στόχος ο οποίος ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία κάθε κράτους μέλους αντιστοιχεί περίπου στο 55-60%
του συνολικού πληθυσμού.
Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνουν ελπίδες ότι η εκστρατεία εμβολιασμού της ΕΕ θα βελτιωθεί μετά
από μια καταστροφική αρχή στην οποία κυριάρχησαν η γκρίνια, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις, οι επικοινωνιακές
δυσαρμονίες και οι πολιτικές διαμάχες.
Η Κομισιόν αναμένει ότι οι παραδόσεις των εμβολίων θα αυξηθούν σε περίπου 360 εκατομμύρια δόσεις αυτό το
τρίμηνο από μόλις πάνω από 100 εκατομμύρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Το έγγραφο, με ημερομηνία 1 Απριλίου, περιγράφει λεπτομερώς τον ακριβή αριθμό δόσεων που θα είναι διαθέσιμες
σε κάθε κυβέρνηση μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ενώ η συνολική εικόνα είναι θετική, ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Αυστρίας, αναμένεται
να μείνουν πίσω. Άλλοι, όπως η Δανία και η Μάλτα, θα φτάσουν το στόχο ανοσίας πολύ νωρίτερα.
Να σημειωθεί ότι πέντε χώρες που απέρριψαν τα ακριβά εμβόλια κατά του κορωνοϊού επιλέγοντας να ποντάρουν
στο σαφώς φθηνότερο εμβόλιο της AstraZeneca πληρώνουν το τίμημα της αναμονής έχοντας μείνει σημαντικά
πίσω στους εμβολιασμούς. Πρόκειται για την Βουλγαρία, την Κροατία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβακία
οι οποίες δεν εφάρμοσαν την πλήρη κατανομή των εμβολίων που δικαιούνται βάσει των συμφωνιών αγοράς της
ΕΕ με τις BioNTech/Pfizer και Moderna, επιλέγοντας αντ 'αυτού να επικεντρωθούν στο φθηνότερο εμβόλιο της
AstraZeneca. Με τις παραδόσεις της AstraZeneca όμως να καθυστερούν, αυτά τα κράτη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην επανέναρξη των οικονομιών τους, ακόμη και αφού λάβουν υπόψη τον μηχανισμό που
συμφωνήθηκε για να τους βοηθήσουν να καλύψουν τελικά τη διαφορά.
Ο Επίτροπος της ΕΕ Τιερί Μπρετόν, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών για την αύξηση της παραγωγής, δήλωσε ότι
το μπλοκ θα έχει την ικανότητα να παρέχει αρκετές δόσεις για να φτάσει στη συλλογική ανοσία έως τις 14 Ιουλίου,
υπό την προϋπόθεση ότι οι δόσεις συνεχίσουν να χορηγούνται. Η ημερομηνία είναι συμβολική, για να συμπέσει με
την Ημέρα της Βαστίλης στη Γαλλία.

Ξεκάθαρους όρους
προς την Τουρκία για
τις σχέσεις της με την ΕΕ
από Ντερ Λάιεν - Μισέλ
«Προσβλέπουμε τέλος σε μια έντιμη συνεργασία και αυτό σημαίνει ότι μας επιτρέπει να
ενισχύσουμε ότι μας φέρνει πιο κοντά αλλά
για να είμαστε πολύ ειλικρινείς να αντιμετωπίσουμε και τι μας χωρίζει», είπε η κ. φον
ντερ Λάιεν, στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας μια νότα αισιοδοξίας ότι
«επιθυμούμε να πάμε μπροστά για καλύτερες
σχέσεις στο μέλλον αλλά είμαστε στην αρχή
αυτού του δρόμου».
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που επισκέπτονται την Άγκυρα,
εξήγησαν στον Ταγίπ Ερντογάν την ισορροπημένη πρόταση της Ε.Ε., για μια προοδευτική,
αναλογική και αναστρέψιμη ατζέντα.Μπορεί
να τεθεί επί τάπητος αλλά αυτό θα συμβεί εάν
συνεχιστεί η αποκλιμάκωση και η Τουρκία λάβει περαιτέρω θετικά μέτρα, υπογραμμίστηκε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν επίσης τόσο η κ.
Ντερ Λάιεν όσο και ο Σ. Μισέλ στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, για τις οποίες εξέφρασαν «βαθιά
ανησυχία».
«Υπογράμμισα πολύ καθαρά ότι ο σεβασμός
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος
δικαίου είναι κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ.
Αυτό αποτελεί μέρος της σχέσης μας και πρέπει
να γίνονται σεβαστοί οι διεθνείς κανόνες για
τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η χώρα έχει
δεσμευτεί ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου
της Ευρώπης», είπε για το θέμα η πρόεδρος
της Κομισιόν και έκανε ιδιαίτερη μνεία για την
αποχώρηση της Τουρκίας από τη Συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης που αφορά την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία.
«Αυτό είναι λάθος σημάδι αυτή τη στιγμή»,
είπε και προσέθεσε κλείνοντας τη δήλωσή της
ότι η ΕΕ δεν θα σταματήσει να επισημαίνει τις
αρνητικές εξελίξεις και αυτό ισχύει και «για τις
μονομερείς πράξεις έναντι των κρατών μελών
της ΕΕ όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος».
«Απλώνουμε το χέρι μας με τη θετική μας
ατζέντα και είναι στο χέρι της Τουρκίας να
αδράξει αυτή την ευκαιρία με σταθερό και
ισχυρό τρόπο,» είπε από την πλευρά του ο
Σαρλ Μισέλ, εκφράζοντας την προσδοκία να
καταγραφεί πρόοδος στη σύνοδο του Ιουνίου.
Ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στην Αν. Μεσόγειο
λέγοντας ότι η ΕΕ θέλει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή και αμοιβαία
επωφελή και θετική σχέση με την Τουρκία.
Επίσης, καλωσόρισε τις διερευνητικές επαφές
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας καθώς
και την επικείμενη συνάντηση του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών στην ΤουρκίαΑναφερόμενος στις συζητήσεις για τα περιφερειακά
θέματα είπε ότι οι διαφορές παραμένουν αλλά
αναδύονται νέες ευκαιρίες για ειρήνη και σταθερότητα και ιδίως στη Λιβύη.
«Στείλαμε ένα κρίσιμο μήνυμα σχετικά μ’ αυτό,
όλα τα ξένα στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από το λιβυκό έδαφος», είπε ο κ. Μισέλ.
Σχετικά με το μεταναστευτικό, που αποτέλεσε
ένα από τα κύρια θέματα των συζητήσεων με
τον Πρόεδρο της Τουρκίας, η κ. Ντερ Λάϊεν,
είπε ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 παραμένει ισχυρή και αναμένουμε από την Τουρκία
να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνουν την πρόληψη παράνομων αναχωρήσεων
καθώς και την επανεκκίνηση επιστροφών από
τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία χωρίς καμία
καθυστέρηση.
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ΔΕΗ:
9 οι «μνηστήρες»
για το 49% του
ΔΕΔΔΗΕ
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση
της διαγωνιστικής διαδικασίας
για την απόκτηση του 49%
του μετοχικού κεφαλαίου του
ανακοίνωσε ΔΕΔΔΗΕ, όπως
ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΗ ενέκρινε την αξιολόγηση
των συμμετεχόντων, σύμφωνα
με την οποία Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες στην δεύτερη φάση
της διαγωνιστικής διαδικασίας
- σύμφωνα με τα κριτήρια που
τέθηκαν στην Πρόσκληση για
την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι οι (με αλφαβητική σειρά):
ADRIAN Infrastructure Funds
BCI – British Columbia
Investment Management
Corporation
BLACKROCK – BlackRock
Alternatives Management,
L.L.C
CVC Capital Partners –
Advisers Company, S.a.r.l.
F2i – Fondi Italiani per le
Infrastructure SGR S.p.A
First Sentier Investors EDIF III
GP S.a.r.l.
KKR – Kohlberg Kravis Roberts
& Co. L.P.
MACQUARIE Group Limited
OHA – Oak Hill Advisors LLP
Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι
συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο
έλεγχο (due diligence) και
θα κληθούν να καταθέσουν
δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του
49% του μετοχικού κεφαλαίου
του ΔΕΔΔΗΕ.

Forbes:

Αυτοί οι πιο πλούσιοι Έλληνες

Τ

ην 35η αναθεωρημένη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη για το 2021 δίνει
στη δημοσιότητα το αμερικανικό περιοδικό Forbes, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και
τέσσερις Έλληνες. Αυτό ωστόσο, που προκαλεί εντύπωση, είναι το γεγονός ότι παρά τις
ευρείες επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία, στην «περιβόητη» λίστα συμμετέχουν συνολικά 2.755 άτομα, δηλαδή 660 περισσότερα σε σχέση με το 2020.
Ταυτόχρονα, 493 άτομα καταφέρνουν
να εισέλθουν για πρώτη φορά στο
κλειστό «club» του Forbes, πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι κάθε 17 ώρες
«γεννιέται» και ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος. Εξ αυτών, οι 210 προέρχονται από την Κίνα και το Χονγκ
Κονγκ και οι 98 από τις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Η συνολική περιουσία δε, των πλουσιότερων ανθρώπων της Γης (σ.σ.
με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1
δισ. δολαρίου) διαμορφώνεται στον
άκρως εντυπωσιακό αριθμό των 13,1 τρισ. δολαρίων, ενισχυμένος κατά 5,1 τρισ. δολάρια σε μόλις 12 μήνες.
Για ακόμη μία χρονιά -τέταρτη συνεχόμενη- ο Τζεφ Μπέζος
της Amazon αναδεικνύεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος επί
της Γης, με περιουσία 177 δισ. δολαρίων, αριθμός αυξημένος
κατά 64 δισ. ευρώ.
Ο Ίλον Μασκ της Tesla έπεται στη δεύτερη θέση, με περιουσιακά στοιχεία 151 δισ. ευρώ, κάνοντας «άλμα» 126,4 δισ.
δολαρίων σε μόλις 12 μήνες, χάρη στο ξέφρενο ράλι της μετοχής
της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας (+705%).
Στην τρίτη θέση παραμένει ο Μπερνάρντ Αρνό της «αυτοκρατορίας» της LVMH, η οποία διαθέτει μερικά από τα πλέον
ακριβά brands, όπως Luis Vuitton, Christian Dior, Sephora
κ.α. Η περιουσία του Γάλλου επιχειρηματία ανέρχεται σε 150
δισ. ευρώ από 76 δισ. ευρώ το 2020.
Οι υπόλοιποι επτά του top-10
Μπιλ Γκέιτς (Microsoft) 124 δισ. δολάρια
Μαρκ Ζούγκερμπεργκ (Facebook) 97 δισ. δολάρια
Γουόρεν Μπάφετ (Berkshire Hathaway) 96 δισ. δολάρια
Λάρι Έλισον (Oracle) 93 δισ. δολάρια
Λάρι Πέιτζ (Google) 91,5 δισ. δολάρια
Σεργκέι Μπριν (Google) 89 δισ. δολάρια

Μουκ έ ς Αμπάν ι ( Re l i a n c e
Industries) 84,5 δισ. δολάρια
Συνολικά, η πρώτη 10άδα διαθέτει
περιουσία 1,15 τρισ. δολαρίων, αριθμός κατά 2/3 αυξημένος σε σχέση
με το 2020. Όσον αφορά τη Γηραιά
Ήπειρο, οι Ευρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι καταφέρνουν να αυξήσουν τα
χρήματά τους κατά 1 τρισ. δολάρια
σε συνολικά 3 τρισ. δολάρια.
Οι πλουσιότεροι Ευρωπαίοι
Μπερνάρντ Αρνό (LVMH) 150 δισ.
δολάρια
Αμάντσιο Ορτέγκα (Inditex) 77 δισ. δολάρια
Φρανσουά Μπετανκούρ Μέγιερ (L’ Oreal) 73,6 δισ. δολάρια
Φρανσουά Πινό (Kering, Artemis) 42,3 δισ. δολάρια
Beate Heister (Aldi) 39,2 δισ. δολάρια
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν την πατρίδα των πιο
πλούσιων ανθρώπων του πλανήτη, καθώς 724 Αμερικανοί
διαθέτουν περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων. Ακολουθεί η
Κίνα με 698 δισεκατομμυριούχους, η Ινδία με 140, η Γερμανία
με 136 και η Ρωσία με 117.
Οι ελληνικές συμμετοχές
Όσον αφορά τη χώρας μας, ως μοναδικός Έλληνας δισεκατομμυριούχος (σ.σ. στη θέση 2.141) θεωρείται ο Βαρδής
Βαρδινογιάννης της Motor Oil, με συνολική περιουσία 1,4
δισ. δολαρίων.
Στη λίστα του Forbes, βέβαια, συμπεριλαμβάνεται και ο Φίλιππος Νιάρχος, ο οποίος διαθέτει περιουσία 2,8 δισ. δολαρίων.
Ωστόσο, κατατάσσεται στους δισεκατομμυριούχους της Γαλλίας
και όχι της Ελλάδας.
Το ίδιο ισχύει και με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη (Ελβετία), ο
οποίος με περιουσία 2,3 δισ. δολαρίων, «φιγουράρει» στη θέση
1.262. Τέλος, ο Ιβάν Σαββίδης (Ρωσία), με περιουσία 1,7 δισ.
δολαρίων, κατατάσσεται στη θέση 1.833.

Ανεμογεννήτριες χωρίς πτερύγια: Το επόμενο «βήμα» στην αιολική ενέργεια;
Μια Ισπανική start-up θα μπορούσε να φέρει την επανάσταση στον τομέα
της αιολικής ενέργειας; Η απάντηση θα κριθεί στο μέλλον, ωστόσο το γεγονός
ότι λανσάρει μια καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής «πράσινης» ενέργειας με
ανεμογεννήτριες χωρίς πτερύγια, έχει από μόνο του ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Μέχρι σήμερα η τεχνολογία των περιστρεφόμενων πτερυγίων έχει ταυτιστεί
με την αιολική ενέργεια, αλλά η εταιρεία Vortex Bladeless έκανε τη διαφορά
κατασκευάζοντας τουρμπίνες άνευ πτερύγιων, λύνοντας πολλά από τα προβλήματα των παραδοσιακών ανεμογεννητριών.
Συγκεκριμένα, οι τουρμπίνες της Vortex Bladeless έχουν τη μορφή κυλίνδρων
που φτάνουν μέχρι 3 μέτρα, και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ταλάντευσης και των κραδασμών σε όλο το μήκος του ιστού τους, ως αποτέλεσμα
της κίνησης του αέρα. Για την επίτευξη αυτού, αποτελούνται από υαλονήματα
(fiberglass) και ίνες άνθρακα, υλικά που καθιστούν την ταλάντευση του ιστού
τους ευκολότερη. «Η τεχνολογία μας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που
μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των κενών εκεί όπου τα παραδοσιακά
αιολικά πάρκα μπορεί να μην είναι κατάλληλα», επισήμανε πρόσφατα μιλώντας στον The Guardian ο εφευρέτης και ιδρυτής της Vortex, David Yáñez,
τονίζοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν τάσσεται ενάντια στις παραδοσιακές
ανεμογεννήτριες με πτερύγια. Αυτά τα κενά αφορούν σε αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου η κατασκευή ενός αιολικού πάρκου δεν είναι
εφικτή. Καθώς η τεχνολογία της Vortex Bladeless παρουσιάζει ομοιότητες με
τα εγκατεστημένα σε ταράτσες ηλιακά πάνελ, θα μπορούσε να προσφέρει σε
σπίτια και επιχειρήσεις μια τοπική λύση για την παραγωγή καθαρής ενέργειας,
εξοικονομώντας τους παράλληλα χρήματα. «Συμπληρώνουν το ένα το άλλο
καλά, επειδή τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της
ημέρας, ενώ η ταχύτητα του ανέμου τείνει να είναι υψηλότερη τη νύχτα», τονίζει

ο David Yáñez. «Αλλά το κύριο όφελος της τεχνολογίας είναι η μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του
στροβίλου, και η βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος», όπως υποστηρίζει.
Στα πλεονεκτήματα των ανεμογεννητριών της Vortex συμπεριλαμβάνεται το
μικρό κόστος συντήρησης, λόγω της απουσίας μηχανικών μερών κατά την
κατασκευή τους. Επιπλέον, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και την άγρια
φύση, ενώ κάνουν ελάχιστο θόρυβο, μειώνοντας την ηχορύπανση. Ακόμη, λόγω
της απουσίας των περιστρεφόμενων πτερυγίων μπορούν να εγκατασταθούν
διπλάσια συστήματα στον ίδιο χώρο, κάτι που αντισταθμίζει την κατά 30%
λιγότερη ενέργεια που παράγεται από μια τουρμπίνα της Vortex σε σύγκριση
με μία τυπική ανεμογεννήτρια. Ωστόσο, η τεχνολογία της Vortex είναι ακόμα
σε πρώιμο στάδιο. «Σήμερα, οι ανεμοτουρμπίνες θα μπορούν να παράγουν
μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του μικρού τους μεγέθους.
Αλλά αναζητούμε έναν βιομηχανικό εταίρο για να επεκτείνουμε τα σχέδιά
μας με έναν στρόβιλο 140 μέτρων και δυναμικότητας 1MW », λέει ο Yáñez.
Επισημαίνεται ότι στις αρχές του 2021, η Vortex Bladeless ανακηρύχθηκε
μία από τις 10 πιο καλύτερες νεοφυείς εταιρείες ενέργειας από την κρατική
νορβηγική εταιρεία, Equinor, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ιστότοπο
του φόρουμ Reddit, όπου προσέλκυσε περισσότερες από 94.000 αξιολογήσεις
και 3.500 σχόλια. Η Vortex δεν αποτελεί την μοναδική start-up που επενδύει
σε εναλλακτικούς τρόπους εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Η αγγλική
εταιρεία Alpha 311, είναι στη διαδικασία κατασκευής μιας μικρής κάθετης
ανεμογεννήτριας που ισχυρίζεται ότι μπορεί να παράγει ηλεκτρισμό χωρίς
άνεμο, ενώ η γερμανική εταιρεία SkySails, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει
έναν αερομεταφερόμενο σχεδιασμό για να αξιοποιήσει την αιολική ενέργεια
απευθείας από τον ουρανό.

5
ΕΥΔΑΠ: Συμφωνία ύψους
150 εκατ. με το Δημόσιο
και νέο 20ετές deal για
το ακατέργαστο νερό

Θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ
οι απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ Παγίων για το
κόστος του ακατέργαστου νερού για τα έτη
2013-2020 ενώ το μεσοσταθμικό κόστος για
την τιμολόγηση νερού από εδώ και μπρος,
θα διαμορφωθεί, κατά πληροφορίες, στα
επίπεδα των 28 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.
Πρόκειται για τους όρους της νέας 20ετούς
σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του ελληνικού Δημοσίου, με την
οποία ξεκαθαρίζει το επενδυτικό περιβάλλον
για την ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα χρόνια και
αποσαφηνίζονται πλήρως οι υποχρεώσεις
της κάθε πλευράς και οι όροι τιμολόγησης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη νέα
σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ και ελληνικού
Δημοσίου (ΕΥΔΑΠ Παγίων) μπαίνουν οι
τελικές πινελιές ώστε να πέσει η αυλαία σε
ένα πολυετές σήριαλ που αποτέλεσε συχνά
σοβαρή εστία αντιπαραθέσεων μεταξύ των
δύο εταιρειών και μια μακριά διαπραγμάτευση με το δημόσιο, η οποία διήρκεσε 1,5 χρόνο.
Ωστόσο η επικείμενη συμφωνία επηρεάζει
σαφώς τα μεγέθη του ισολογισμού της ΕΥΔΑΠ, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί
και στα αποτελέσματα της εταιρείας για την
χρήση 2020-2021.
Tη μεγάλη εκκρεμότητα μεταξύ ΕΥΔΑΠ
και ΕΥΔΑΠ Παγίων γέννησε ο διαχωρισμός
που επιτεύχθηκε το 1999, από την διάσπαση της εταιρείας για την εισαγωγή της στο
Χρηματιστήριο.
Τότε τα κυριότερα πάγια της επιχείρησης
(φράγματα, ταμιευτήρες, υδραγωγεία και
αντλιοστάσια) απορροφήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ Παγίων, παραμένοντας στην κυριότητα
του Ελληνικού Δημοσίου. Η ΕΥΔΑΠ προικίστηκε με το αποκλειστικό δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μέσα από
μια 20ετή συμφωνία παραχώρησης, η οποία
υπογράφηκε μεταξύ δημοσίου και ΕΥΔΑΠ.
Με βάση εκείνη τη συμφωνία, η ΕΥΔΑΠ έχει
το δικαίωμα να προμηθεύεται ακατέργαστο
νερό από επιφανειακούς υδατικούς πόρους
(Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) που
ανήκουν στην πολιτεία.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσέφερε ως
αντάλλαγμα το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου μεταφοράς από την
Δυτική Ελλάδα στην Βοιωτία που ανήκουν
στην ΕΥΔΑΠ Παγίων. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλα τα έξοδα διαχείρισης και εργατικού δυναμικού που πραγματοποιούνται
από την εταιρεία, τα οποία αποδίδονται για
τη διατήρηση των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων. To άθροισμα αυτών των εξόδων
θεωρείται η εύλογη αξία του αδιύλιστου νερού
με βάση την υπάρχουσα συμφωνία.
Από τον Δεκέμβριο του 2013 όπου έγινε η
εκκαθάριση των απαιτήσεων της ΕΥΔΑΠ
από το ελληνικό Δημόσιο και καταβλήθηκαν στην Επιχείρηση 141 εκατ. ευρώ έναντι
οφειλών, δεν έχει προσδιοριστεί η τιμή του
ακατέργαστου νερού και δεν έχει συναφθεί
καμία συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ, για τον καθορισμό
της τιμής του, κάτι που ολοκληρώνεται εντός
των επομένων ημερών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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105 προσλήψεις
στο Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ Ανακοινώνει ότι θα
δέχεταιτις αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού
ορισμένου χρόνου,το χρονικό
διάστημα από 7/4/2021 έως
16/4/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eam@culture.gr. (ΑΔΑ:
Ψ0ΧΥ4653Π4-ΒΩΤ) Οι θέσεις είναι οι εξής: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 95
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5

3 προσλήψεις
ΠΕ Οικονομικού,
Πολιτικού
Μηχανικού
και ΥΕ Λιθοξόου
στην εφορεία
αρχαιοτήτων Ηλείας
Την πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την
εκτέλεση των αρχαιολογικών
εργασιών του υποέργου 1 Αποκατάσταση Απόλλωνα Βασσών της
πράξης Βασσών - Φάση Γ’ για
χρονικό διάστημα σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη
του υποέργου, εφόσον κριθεί
αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Οικονομικού
με εμπειρία στην οικονομική
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της
Ε.Ε. 1 ΠΕ Πολιτικός μηχανικός με
εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων
Προϊστορικών Κλασικών χρόνων
(αποδεδειγμένη εμπειρία)1 ΥΕ Λιθοξόοι- Εξειδικευμένοι Εργάτες
με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές
εργασίες 1 Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν με
τα είτε με το ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ.27065 ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ πέντε (5) εργασίμων
που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό
κόμβο (ιστοσελίδα) http://www.
culture.gr) και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από
6-04-2021 έως 12-04-2021.
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2 προσλήψεις στο Δήμο Ψαρών

2 προσλήψεις Ψυχολόγου
και Κοινωνικού Λειτουργού
στο Δήμο Κιλκίς

Ο

Δήμαρχος Κιλκίς Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του
Προγράμματος, συνολικά δύο (02) ατόμων, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, για την
υλοποίηση της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στο Δήμο Κιλκίς,
που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα ως εξής:
101 ΔΗΜΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ Για τη
στελέχωση της
Δομής Κέντρο
Κοινότ ητα ς
Δ ήμου Κι λκίς Κιλκίς ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Ένα (1) έτος με
δ υ ν α τ ό τ ητ α
ανανέωσης ή
παράτασης
έως τη λήξη του
Προγράμματος
1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Για τη στελέχωση της Δομής
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς Κιλκίς ΠΕ / TE
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και
να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την
παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Καπέτα 17, ΤΚ
61100 Κιλκίς, υπόψη κ. Τερζοπούλου Θεοδώρας (τηλ.
επικοινωνίας 23413/52164-165-167-120). 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 Κιλκίς, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου
(www.e- kilkis.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες
(συγκεκριμένα
από 08 Απριλίου 2021 έως
και 19 Απριλίου
2021).
Η α νω τ έ ρ ω
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) Στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση και στο δικτυακό τόπο του
Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr), β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

Έγκριση 1.650 θέσεων προσωπικού φύλαξης καθαριότητας
και ΤΕ Λογιστικού από το υπουργείο πολιτισμού
Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Α. Εγκρίνουμε την κίνηση των διαδικασιών
πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία
του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η και του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων από την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡΙΤ./6/23191 π.έ./19-02-2021 (σχετ. 420, 23313 π.έ., 23838 π.έ.) Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής
της Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) <<Έγκριση κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων
πενήντα (1.650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας επτά (7) μηνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και αθλητισμού>> διαφόρων ειδικοτήτων (ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης
- Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας), με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Δήμος Ψαρών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δυο (2)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρωικής Νήσου
Ψαρών, που εδρεύει στα Ψαρά Νομού Χίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 201 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
8 μήνες 1 202 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης /Άρδευσης-Αποχέτευσης 8 μήνες 1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ
Τ.Κ.82104 και ειδικότερα απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές
Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ.
Ν. ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ (τηλ. επικοινωνίας: 2274350117) εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.dimospsaron.gr) ή
κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες
(§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

4 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Καστοριάς
Η εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, που εδρεύει στην Καστοριά του Νομού
Καστοριάς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 100
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Δ. Καστοριάς) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 101 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ (Δ. Άργους Ορεστικού) και ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2 102 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ (Δ. Άργους Ορεστικού) και ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν
αποκλειστικάηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (efakas@culture.gr) .

5 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Γρεβενών
Η εφορεία αρχαιοτήτων Γρεβενών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πέντε(5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενάτου Νομού Γρεβενών,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 100 ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ. Γρεβενών) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 101 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 102 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 103 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικάηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efagre@
culture.gr) .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου
Θεσσαλονίκης, Μαρίας Κρέκη επιδόθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΣΥΜΕΛΑ Γ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ για τον
Angel Yasmany Sanchez Arias του Angel
και της Ana Gloria πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κρήτης αρ. 25 και ήδη
αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο
της 8485/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για
την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.
2613 Γ/15-10-2020 έκθεση επίδοσης
του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Ζαχάκου.
Θεσσαλονίκη, 07/04/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος εγγράφου της από
08.02.2021 εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης - διαμαρτυρίας
Στην Αθήνα σήμερα την 29η-03-2021
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου
1), τηλ. 210-8817118, μετά την από
08.02.2021 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΘΕΟΧΑΡΗ Ι. ΠΑΥΛΑΚΗ πληρεξούσια
της εταιρίας που εδρεύει στον Πειραιά
(Ακτή Κονδύλη, αρ. 10) με την επωνυμία
«ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» νόμιμα εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 099789843-ΔΟΥ
ΦΑΕ Πειραιά), επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
με την υπ’ αριθμ. 7637/29.03.2021 έκθεσή μου επίδοσης για την εταιρία με
έδρα στο Γαλάτσι Αττικής (οδός Έβρου
και Δράμας αρ.1) με την επωνυμία «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVOMOTION OIL AE»
(ΑΦΜ 997984622 - ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών)
νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΩΤΗ του Δημητρίου,
πρώην κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ρ.
Φεραίου αρ. 22, ΑΦΜ 026222077 και ήδη
αγνώστου διαμονής, την από 08.02.2021
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ της ως άνω εταιρείας με
την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ΠΡΟΣ
την εταιρία που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Έβρου και Δράμας αρ. 1,
με την επωνυμία «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΑΦΩΝ» νόμιμα εκπροσωπούμενη
(ΑΦΜ 997984622 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών), ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Δυνάμει
σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ των
εταιρειών «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και
«ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» στον
Πειραιά το έτος 2009, και τροποποιήθηκε
το έτος 2010 αποκλειστικά ως προς το
ύψος του συμφωνηθέντος πιστωτικού
ορίου, συμφωνήθηκε η ανάθεση από
την πρώτη προς την δεύτερη της παραγωγής στην εγκατάστασή της πρώτης στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Ε.Ο.
Αθηνών-Κορίνθου) των προϊόντων που
αναφέρονται στο Παράρτημα Α –Τεχνικές
προδιαγραφές Ετοίμων προϊόντων της
ως άνω σύμβασης, που ορίσθηκε ότι
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής,
και υπό τους ειδικότερα αναφερόμενους
σ΄ αυτή όρους και συμφωνίες. Σύμφωνα
με το άρθρο 5 της ως άνω σύμβασης
ορίστηκε ότι κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης,
η MELCO υποχρεούται να επιστρέψει
αμεληττί στην ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ το σύνολο των κενών υλικών συσκευασιών

που προορίζονταν για τη συσκευασία
των προϊόντων της. Μολονότι η ως άνω
σύμβαση, έχει εδώ και έτη λήξει, η ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις και προσκλήσεις της ΜΕΛΚΟ
για την παραλαβή από την ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ των υλικών συσκευασίας από την
Εγκατάστασή της ΜΕΛΚΟ στον Ασπρόπυργο, όπου τα είχε μεταφέρει με μέριμνα και δαπάνες της η ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ
στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ τους
σύμβασης, μέχρι σήμερα αναίτια δεν έχει
ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο λειτουργικό και χωροταξικό πρόβλημα στην ΜΕΛΚΟ, άλλωστε
ουδεμία υποχρέωση φύλαξής τους έχει.
Με την παρούσα η εξωδίκως δηλούσα
εταιρεία ΜΕΛΚΟ διαμαρτύρεται για την
αδιαφορία και αδικαιολόγητη άρνησή της
ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ να παραλάβει τα υλικά συσκευασίας από την Εγκατάστασή
της ΜΕΛΚΟ, τούτο δε παρά τη σχετική
συμβατική της υποχρέωση και την καλεί
όπως εντός δύο (2) ημερών από την επίδοση της παρούσας να παραλάβει από
την Εγκατάστασή της στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου)
με μεταφορικά μέσα, μέριμνα, ευθύνη
και έξοδά της ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ τα υλικά
συσκευασίας, διαφορετικά της δηλώνει
ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω
προθεσμίας δεν θα φέρει οποιαδήποτε
ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη,
φθορά, ζημία, καταστροφή ή απώλειά
τους. Για να λάβει και για να επέλθουν
οι νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 29-03-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου της
με αριθμό κατάθεσης 377/7480/2021
ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά
την από 10.03.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο
Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο
"ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης,
με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και
τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο
123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος
κλάδου διανομής της τελευταίας από την
100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ.
7635/29.03.2021 έκθεση μου επίδοσης
για λογαριασμό του Γιουσουφίδη Βασιλείου του Χρήστου, πρώην κατοίκου
Ασπροπύργου, θέση "ΨΑΡΙ" και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
(Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 25-012021 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ"
Κατά του ΓΙΟΥΣΟΥΦΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατοίκου Ασπροπύργου
Αττικής, θέση ΨΑΡΙ. Η ως άνω Αγωγή
φέρει ΓΑΚ : 7480/10.02.2021 και ΕΑΚ :
377/10.02.2021 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία
ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η
αγωγή της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την στο
ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη
αιτία, το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα
οχτώ λεπτών (5.747,88€), ήτοι το ποσό
των πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα
επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών

(5.247,88€), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από
την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας
και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το
ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €),
που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής
της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την
ημερομηνία επίδοσης της παρούσας
και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να
κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί
προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν
ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα,
για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί ο
εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της
δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομοδίκους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενος όπως παραστεί, όταν και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 29-03-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 3600/07-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά,
κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ.
Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται
νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Αργυρόπουλο του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο
Πατρών, οδός Αλ. Υψηλάντου, αρ. 216
και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ
022358217, το από 05-04-2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ
ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής
με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς

εις χείρας των τρίτων το ποσό των καταθέσεων του παραπάνω οφειλέτη και
κάθε χρηματικό ποσό θα περιέλθει στα
χέρια των τρίτων, καθώς και κάθε άλλη
απαίτησή της από αυτόν και έως την
εξόφληση, μέχρι του ποσού της προς
την επισπεύδουσα οφειλή του των τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα
οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων
λεπτών (3.778,74), πλέον των τόκων
(πλην του κονδυλίου των τόκων) από την
επομένη της επίδοσης ή κάθε μικρότερο
ποσό. Παραγγέλλει-επιτάσσει τους τρίτους όπως μη καταβάλουν το ανωτέρω
αναλυτικώς περιγραφόμενο ποσό προς
τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη, ούτε σε
άλλον τρίτο διεκδικούντα την είσπραξη
του από κάθε αιτία αλλά να κρατηθούν
εις χείρας των τρίτων περαιτέρω νόμιμα,
με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο
δικαίωμα. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί
καταβολής διορίζονται οι οι 1) Γαβριήλ
Λαμπρίδης, 2) Μαρία Ευαγγελάκου δικηγόρος, 3) Πηνελόπη Κυριακού δικηγόρος, 4) Ευγενία Ζαχαροπούλου δικηγόρος, 5) Ελευθερία Βεντουρή δικηγόρος,
8) Μαρία Τσαμπά, ασκούμενη δικηγόρος
ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή.
Αθήνα 07.04.2021
Η Δικηγόρος
Μαρία Ευαγγελάκου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 60Β/02-04-2021 έκθεση
επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια του
Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου
Αθηνών κου Γεωργίου Αλέκου ( Βας.
Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10
με ΑΦΜ 998350438 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό
τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός
112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό
του ΚΟΣΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Μονεμβασιάς αρ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ανακοινώνει την
προκήρυξη της διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού
Διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.e-publicrealestate.gr, για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος με αρ. νο10 (κωδ.Q36522Ν10), εμβαδού 17,45τ.μ πλέον
14,12τ.μ. πατάρι στο δήμο Ηλιούπολης, ενεργειακής κατάταξης Ζ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον
Διαγωνισμό, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.e-publicrealestate.gr και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού.
Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 13.30 στα γραφεία της
ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος - Πρωτόκολλο). Η
ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους
Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210
3339442 και 210 3339611, 2103339647 και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο info@etasa.gr και mkalog@etasa.gr.
Η Γενική Διευθύντρια
Αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων
Αγγέλα Μιχαλοπούλου, PhD

7
25 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές
έγχαρτο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με
αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ. 15443/2020
ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμενο
από τον Δικαστή Γεώργιο Μποτώνη τον
οποίο όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ειρήνη
Σχίζα, - Δικάζει ερήμην του εναγομένου,
- Ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο για
την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης
εκ μέρους του απολιπομένου εναγομένου στο ποσό των διακοσίων (200,00)
ευρώ, - Δέχεται την αγωγή, - Αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των

τριάντα χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ
και έξι λεπτών (30.077,06), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή
εξόφληση, - Καταδικάζει τον εναγόμενο
στην καταβολή των δικαστικών εξόδων
της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, - Κρίθηκε,
αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο
ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση με απόντες τους διαδίκους
και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους
στην Αθήνα στις 27/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Γίνεται
μνεία ότι περίληψη του δικογράφου θα
δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.
Αθήνα 05/04/2021
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ

	
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερμιόνη : 06/04/2021
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 275
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: ΕΡΜΙΟΝΗ
Ταχ. Κώδικας: 210 51
Πληροφορίες: Δήμητρα Προκοπίου
Τηλέφωνο: 2754360217
FAX: 2754031298
Email: dltermionidas@yahoo.gr
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκποίηση
και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι της Κοιλάδας – Αργολίδας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» σημαίας
ΚΑΝΑΔΑ, από το λιμάνι της Κοιλάδας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ερμιόνη και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ερμιονίδας (κτήριο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής την 7η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00η μεσημβρινή.
Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των
17.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της
διακήρυξης, με αποδεικτικό (τηλ. επικοινωνίας 2754360217).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

	
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερμιόνη : 06/04/2021
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 276
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
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Ταχ. Διεύθυνση: ΕΡΜΙΟΝΗ
Ταχ. Κώδικας : 210 51
Πληροφορίες: Δήμητρα Προκοπίου
Τηλέφωνο: 2754360217
FAX: 2754031298
Email: dltermionidas@yahoo.gr
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκποίηση
και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι του Πορτοχελίου – Αργολίδας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου «FATHER MURPHY »
σημαίας Μ. Βρετανίας , από το λιμάνι του Πορτοχελίου , σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2881/2001.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ερμιόνη και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ερμιονίδας (κτήριο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
την 10η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00η μεσημβρινή.
Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 6.000,00
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της
διακήρυξης, με αποδεικτικό (τηλ. επικοινωνίας 2754360217).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Το email της εφημερίδας είναι:
iho@otenet.gr
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716
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Φορολογικές
Δηλώσεις: Η εφορία
θα προσυμπληρώνει
τις αγορές
και τις δαπάνες μας
Με το που περνάμε την κάρτα μας από
ένα pos μηχάνημα θα ενημερώνεται
αυτόματα, για την αγορά μας, η τράπεζα,
η εφορία και η φορολογική δήλωση μας!
Το νέο και. φιλόδοξο σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει «την αξιοποίηση δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τον ελεγκτικό
μηχανισμό για την προ-συμπλήρωση των
δηλώσεων των φορολογούμενων». Η
πρόταση αυτή μάλιστα περιλαμβάνεται
στο σχέδιο που θα υποβληθεί στην Κομισιόν για χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό
της ΑΑΔΕ οι δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων θα
περιέχουν αναλυτικά στοιχεία για τις
δαπάνες που πραγματοποίησαν οι πολίτες
προκειμένου να εξοφλήσουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης,
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, νοσήλια, δάνεια
και πιστωτικές κάρτες. Θα περιλαμβάνουν
και αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματα
που αποκόμισαν οι φορολογούμενοι από
επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και άλλα
χρηματοοικονομικά προϊόντα
Όλα αυτά τα στοιχεία (που ήδη λαμβάνει
η ΑΑΔΕ από τράπεζες ΔΕΚΟ κλπ) θα
είναι προσυμπληρωμένα σε νέα πεδία του
ηλεκτρονικού «εντύπου» Ε1 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, και θα αξιοποιούνται για τον προσδιορισμό των πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων
εκατομμυρίων φορολογουμένων και να
επιβάλουν τους φόρους που αναλογούν
σ’ αυτά. Παράλληλα το ταμείο ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει ένα σύστημα
τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση
των φορολογικών ελέγχων. Πρόκειται για
τα «ρομπότ» τεχνητής νοημοσύνης με τα
οποία οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να
εντοπίζουν ποιες φορολογικές δηλώσεις
είναι αληθείς και ποιες ψευδείς. Οι
γαλλικές φορολογικές αρχές ανέπτυξαν
το 2018 αντίστοιχο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή ένα σύστημα εξόρυξης
δεδομένων, και αξιολόγησης τεράστιων
ποσοτήτων δεδομένων που ελέγχονται διαδοχικά και επαληθεύονται συστηματικά.

Σ. Τσιόδρας: Να μην γίνουμε Χιλή

Στο στόχαστρο του κορωνοϊού
οι ηλικίες 20-50

Σ

το «αντιπαράδειγμα της Χιλής» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσιόδρας στην
ομιλία του προς την Ακαδημία Αθηνών, με τίτλο «Πανδημία SARS-Cov-2: Η επιστήμη
συνοδοιπόρος με την αβεβαιότητα στην αναζήτηση της αλήθειας». Ο καθηγητής, θέλοντας να υπεραμυνθεί της ανάγκης - αυτήν την στιγμή - να συνεχιστεί η λήψη και η τήρηση
των μέτρων, πέραν των εμβολίων τόνισε: «δεν πρέπει να γίνουμε Χιλή, με 30% εμβολιασμούς
και χιλιάδες κρούσματα»
Εξηγώντας, είπε: « Το 30% των ανθρώπων στην Χιλή εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μία δόση. Η τοπική κυβέρνηση αγόρασε
πολλά εμβόλια και εμβολίασε τον πληθυσμό. Τι έγινε όμως;
Επικοινωνιακά δεν στήριξαν το μήνυμα. Υπήρξε τεράστια
πτώση της συμμόρφωσης, έγινε άρση των μέτρων και, δυστυχώς, η Χιλή ζει ένα τεράστιο επιδημικό κύμα με πολλαπλές
εισαγωγές στα νοσοκομεια και θανάτους».
Αναλυτικά ο κ. Τσιόδρας είπε
«Είναι μία πανδημία που έχει κουράσει τους πάντες και κυρίως
τον κόσμο που πλέον δυσκολεύεται να εφαρμόσει τα μέτρα»
είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «μόνο βραχυπρόθεσμες
εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για την πανδημία», καθώς
η πορεία της, εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και τη συμπεριφορά μας. Μιλώντας για το δείκτη Rt
και τα μοντέλα επιδημιολογικής επιτήρησης στη χώρα μας ,
είπε ότι «αν φτάσει στο 1,1 μπορεί να φτάσουμε και τις 1000
κλίνες ΜΕΘ τον Μάιο» για ασθενείς COVID -19 σύμφωνα
με τις προβλέψεις.
Το γεγονός ότι «η πιθανότητα θανάτου σε όσους έχουν μολυνθεί
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είναι άλλη μία αβεβαιότητα», τόνισε και πρόσθεσε ότι στην Ευρώπη , αυτή την ώρα, πολλές χώρες
βρίσκονται στο τρίτο ή και στο τέταρτο κύμα της πανδημίας.
Στη χώρα μας εξήγησε ότι αυτή την περίοδο προσβάλλονται
από κορωνοϊό , περισσότερο τα άτομα από την ηλικιακή ομάδα
20 έως 50 ετών, τον πιο ενεργό πληθυσμό της χώρας.
« Έχουμε κάθε μέρα 500 εισαγωγές στα νοσοκομεία, τα νεότερα άτομα αν και νοσούν πιο ήπια, είναι λάθος να πιστεύουν
ότι είναι άμοιρα των επιπλοκών αλλά και του θανάτου από
κορωνοϊό» τόνισε.
Τις τελευταίες εβδομάδες όπως είπε οι εισαγωγές αυξήθηκαν
σε σχέση με τα εξιτήρια και αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση στο
εθνικό σύστημα υγείας, επισημαίνοντας πως το μεγαλύτερο
κομμάτι της χώρας παραμένει σε βαθύ κόκκινο.
Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι εύκολα μία τοπική επιδημία,
μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις «όπως έγινε την τελευταία
εβδομάδα με την Δυτική Μακεδονία όπου υπάρχει εκθετική
αύξηση 46% των νέων κρουσμάτων».
Αναφερόμενος ξανά στις αβεβαιότητες, ένα χρόνο μετά την
εμφάνιση της πανδημίας, είπε ότι «παραμένουν ανοικτές όλες

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

οι υποθέσεις ακόμα και για την προέλευση του ιού, ώστε να
βρεθεί ο ενδιάμεσος ανάμεσα στη νυχτερίδα ή τον παγκολίνο
και στον άνθρωπο» και να μάθουμε πως έφτασε οι ιός σε εμάς.
Συνεχίζοντας είπε ότι υπάρχουν κάποιες αριθμητικές προσεγγίσεις, αλλά κι αυτές δεν είναι βέβαιες για το πόσους μολύνει ο ιός.
«Εκτιμάται ότι οι ασυμπτωματικοί στην πανδημία είναι γύρω
στο 30% και ότι είναι 75% η μεταδοτικότητα των ασυμπτωματικών σε σχέση με τους συμπτωματικούς. Επίσης σημείωσε
ότι 50% είναι όσοι μεταδίδουν τον ιό λίγο πριν εμφανιστούν
συμπτώματα» αλλά και πάλι όπως είπε «τα στοιχεία αυτά
ακόμα δεν μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα»
Υπάρχει κυτταρική μνήμη σε όσους νοσούν - Στο 10% η ανοσία
του γενικού πληθυσμού
Ανάμεσα στα καλά νέα για τα οποία μίλησε ο καθηγητής, είναι
ότι «υπάρχει προϋπάρχουσα κυτταρική ανοσία που επιδρά στην
συνολική ανοσία του γενικού πληθυσμού έναντι στον κορονοϊό»
Για τα Τ κύτταρα μέσω των οποίο χτίζεται η κυτταρική μνήμη, είπε ότι αυτά έχουν εντοπιστεί έως και 8 μήνες μετά την
αρχική νόσο στο 100% των ανθρώπων με σοβαρή νόσο, στο
87% με ήπια νόσο, στο 32% των οικογενειών που εκτέθηκαν
στον κορονοϊό και στο 16% υγιών ανθρώπων που δεν ήρθαν
σε επαφή με τον ιό.
« Έχουμε 95% ανοσία για τουλάχιστον πέντε μήνες, στα τρία
από τα πέντε σημαντικά σκέλη της ανοσίας» σε ανθρώπους
που νόσησαν τόνισε ο καθηγητής.
Ο κ.Τσιόδρας είπε ότι το πρώτο κύμα κατέγραψε πολύ χαμηλά
ποσοστά λοίμωξης στην χώρα μας και εκτιμάται ότι για κάθε
ένα κρούσμα υπήρξαν άλλα 10.
Ωστόσο σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε για πρώτη
φορά στην ομιλία του «φαίνεται από μελέτες ότι η εκτιμώμενη
ανοσία του πληθυσμού στην χώρα μας στα τέλη Δεκεμβρίου
ήταν περίπου στο 10%»
Οι μεταλλάξεις έφεραν αύξηση της μεταδοτικότητας και των
θανάτων
Μιλώντας για τις μεταλλάξεις είπε ότι «έφεραν αύξηση της
μεταδοτικότητας και αύξηση της παθογονικότητάς, δηλαδή
της πιο σοβαρής νόσησης» Φαίνεται ότι τα πιο μεταδοτικά
στελέχη πιο γρήγορα οδηγούν και σε περισσότερους θανάτους,
πρόσθεσε.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Λιανεμπόριο: «Λάστιχο»
το click inside μήπως…
μπει πελάτης
« Όταν πελάτης στέκεται στην πόρτα και
με ρωτάει αν μπορώ να τον εξυπηρετήσω,
εγώ τι να του απαντήσω, “έλα να κλείσουμε
ραντεβού και ξαναπερνάς άλλη στιγμή”;
Δεν γίνονται αυτά», λέει στο newmoney
ιδιοκτήτης καταστήματος εσωρούχων στην
Καλλιθέα που θέλει να τηρήσει για ευνόητους λόγους την ανωνυμία του. «Το πολύ
πολύ να του στείλω εκείνη την ώρα ένα
sms που να δηλώνει άμεσα ένα ραντεβού»,
προσθέτει.
Απ’ ότι φαίνεται όμως δεν είναι ο μόνος
που ακολουθεί τη συγκεκριμένη πρακτική
μιας και μία μικρή βόλτα κυρίως στις τοπικές αγορές θα διαπιστώσει κανείς ότι τα
περιοριστικά μέτρα για να προβεί κάποιος
σε αγορά έχουν γίνει λάστιχο…
«Με βάση τα τετραγωνικά του καταστήματος μου μπορώ να έχω ως τρεις πελάτες μαζί. Μόνο που απο χθες (σσ Δευτέρα)
ζήτημα να είχα δύο ταυτόχρονα» λέει η κα
Φωτεινή, η οποία έχει κατάστημα ένδυσης
στη Νέα Σμύρνη. “Άρα και να θέλει να μπει
εκείνη την ώρα κάποιος περαστικός στο
κατάστημα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Του στέλνουμε απλά μήνυμα στο κινητό
με τα στοιχεία της επιχείρησης και την ώρα
και τον εξυπηρετούμε». Όπως λέει μάλιστα οι περισσότεροι πελάτες που μπήκαν
στο κατάστημα της τις πρώτες δύο ημέρες
λειτουργίας ήταν περαστικοί.
Η …ευελιξία αυτή παρατηρείται κυρίως
στα μικρά καταστήματα όπου συνήθως
βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης μέσα. Αυτός
είναι εξάλλου που θα πάρει απ’ την πλευρά
του καταστήματος το ρίσκο.
Από την άλλη οι περισσότερες αλυσίδες,
και κυρίως αυτές που διαχειρίζονται τα ραντεβού κεντρικά και όχι για κάθε κατάστημα ξεχωριστά, τηρούν αυστηρά το πλαίσιο
των κανόνων που έχουν θεσπιστεί χωρίς
να υπάρχει η παραπάνω ευελιξία. Ωστόσο
υπάρχουν και αυτές που, εφόσον δεν έχουν
το όριο των πελατών στο εσωτερικό τους,
κλείνουν άμεσα ραντεβού ζητώντας απλά
απ’ τον πελάτη να περιμένει πέντε λεπτά.
Και πάλι όμως έτσι η ουσία του μέτρου,
δηλαδή της ελεγχόμενης μετακίνησης για
ψώνια δεν μπορεί να ισχύσει.
Σε κάθε περίπτωση οι τοπικές αγορές είναι
κι αυτές που τις προηγούμενες δύο μέρες εμφάνισαν συγκριτικά τη μεγαλύτερη
εμπορική κίνηση. Ακόμα κι έτσι όμως δεν
ήταν αρκετή.

