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Εύβοια: Ορατός ο κίνδυνος
της ερήμωσης
ολόκληρων χωριών
Λίγες εβδομάδες μετά τις
πλεον καταστροφικές
πυρκαγιές των τελευταίων
ετών, την ώρα που έχουν
κλείσει κάμερες και μικρόφωνα, οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας μετρούν
ακόμα τις πληγές τους ζώντας στο απόλυτο
γκρίζο, στο οποίο καταδικάστηκε ο τόπος
τους για τα επόμενα χρόνια.
Σε μια περιοχή της Ελλάδας, η οποία είχε
καταφέρει να κρατήσει ανθρώπους νέους
στα χωριά τους, ανθρώπους που ζούσαν από
τη ρητίνη, από τα μελίσσια, από την κτηνοτροφία ακόμα και στη δύσκολη δεκαετία
της οικονομικής κρίσης, πολλοί σκέφτονται
ήδη τη φυγή. Εχοντας απομείνει με μηδενικά
εισοδήματα, χωρίς δουλειά και σε κάποιες
περιπτώσεις και χωρίς κεραμίδι πάνω από
το κεφάλι τους, δε βλέπουν πια μέλλον στον
τόπο που τους γέννησε ή – σε άλλες περιπτώσεις – τους φιλοξένησε για δεκαετίες.

Εστίαση:
Μπλόκο σε ανεμβολίαστα
παιδιά άνω των 12 ετών
Όσα παιδιά άνω των 12 ετών
δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά
του κορονοϊού δεν θα έχουν
πρόσβαση στα κλειστά
καταστήματα εστίασης. Αυτό
ορίζει η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ με τα μέτρα που ισχύουν από τη
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου σε όλη τη χώρα. Την
ίδια ώρα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα παιδιά από
5 έως 11 ετών θα μπορούν να μπουν στους
κλειστούς χώρους εστίασης με self test που
έχουν διαπράξει το τελευταίο 24ωρο.
Όπως αναφέρει η ΚΥΑ, τα καταστήματα εστίασης θα αποτελούν αμιγείς χώρους μόνο για
πλήρως εμβολιασμένους. Θα έχουν χωρητικότητα 85% ενώ οι πελάτες θα εισέρχονται
με πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης,
τα οποία θα κατατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή είτε σε φωτοτυπία.
Η μεγάλη ανατροπή έρχεται όμως στην
είσοδο των ανήλικων παιδιών από 12 ετών και
πάνω. Όπως αναφέρει η ΚΥΑ ούτε εκείνα
μπορούν να εισέλθουν με μοριακό ή self test,
και χρειάζονται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης, όπως ακριβώς και οι ενήλικες.
Ειδική αναφορά γίνεται στα παιδιά από
5 έως 11 ετών τα οποία μπορούν να μπουν
σε κλειστούς χώρους εστίασης με δήλωση
αρνητικού self test τελευταίου 24ώρου, στην
οποία θα προβαίνει γονέας ή κηδεμόνας.

Γεωργιάδης

Ακρίβεια

ΔΕΘ

Η χώρα μας φεύγει από την πανδημία, και η
οικονομία μας και η ζωή μας δεν πρόκειται να
κλείσουν οριζόντια ξανά κατά κανένα τρόπο,
επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης.

Aκρίβεια, ανατιμήσεις, πληθωρισμός. Έννοιες
συνδεόμενες, αλληλοεπικαλυπτόμενες σε
ορισμένα σημεία και που πάντως στην ολότητά
τους συγκροτούν το εφιαλτικό πεδίο πάνω στο
οποίο αναπτύσσεται η επόμενη κρίση στην
παγκόσμια οικονομία.

Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των
ανατιμήσεων, με φορολογικές ελαφρύνσεις
για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες
ακινήτων, καθώς και κίνητρα για τους νέους,
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 85ης ΔΕΘ.
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Φόβοι από τους ειδικούς για έξαρση κρουσμάτων

Επιστροφή στα σχολεία
με χαμόγελα, μάσκες και μέτρα
Μ
ε τις απαιτούμενες... μάσκες, αλλά και με την χαρά
της επιστροφής μετά από
ένα μεγάλο διάστημα τηλεκπαίδευσης, οι μαθητές προσήλθαν σήμερα
στα σχολεία για την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς.
«Πρώτο κουδούνι» χθες το πρωί σε
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και
λύκεια σ’ όλη η χώρα. Με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα, οι μαθητές
προσήλθαν στις σχολικές μονάδες
στις 08:15 π.μ. και παρέμειναν μέχρι
την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα
με τον προγραμματισμό του κάθε
σχολείου.
Με τις απαιτούμενες… μάσκες, αλλά
και με την χαρά της επιστροφής οι
μαθητές προσήλθαν σήμερα στα
σχολεία μετά από τις καλοκαιρινές
διακοπές για την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς.
Ενάμιση χρόνο από την έναρξη της
πανδημίας και μετά την πολύμηνη
τηλεκπαίδευση, στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι τα μαθήματα
να πραγματοποιηθούν στο φυσικό
τους χώρο, στο σχολείο. Με «όπλο»
τον εμβολιασμό και τους εντατικούς
ελέγχους, σκοπός είναι μια ασφαλής
σχολική χρονιά.
Η επιστροφή χιλιάδων μαθητών στα
θρανία έχει προκαλέσει συναγερμό
σε κυβέρνηση και ειδικούς. Οι επιστήμονες περιμένουν μία σημαντική
αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες λόγω της επαναλειτουργία των σχολείων.
Την ανησυχία της για το άνοιγμα των
σχολείων εξέφρασε μη πρόεδρος

του ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, ενώ
αναφέρθηκε και στους λόγους που
καθιστούν δύσκολη την απαλλαγή
μας από τη μάσκα πριν την άνοιξη
του 2022.
«Φοβόμαστε όσο δεν φαντάζεστε»
τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Παγώνη
αναφορικά με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, ενώ επεσήμανε
πως τα αποτελέσματα του ανοίγματος
θα τα δούμε σε 20 περίπου ημέρες.
«Μπορεί να δούμε και παιδιά στις
ΜΕΘ αλλά δεν θα έχουν τα συμπτώματα των μεγαλυτέρων που ταλαιπωρούνται από υποκείμενα νοσήματα»,
ανέφερε.
Παράλληλα, η κα Παγώνη προέταξε
την ανάγκη να τοποθετηθούν συνεργεία εμβολιασμού στα σχολεία
και τόνισε πως «ακόμα δεν έχουμε
κάνει τίποτα» αναφορικά με τα πο-

σοστά εμβολιασμού στα παιδιά, τα
οποία έχουν εμβολιαστεί κατά 21%
στην ηλικιακή ομάδα 15-17, ενώ για
τις ηλικίες 12-15 έχει εμβολιαστεί το
13%. «Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι παιδίατροι», πρόσθεσε.
Σχετικά με την επόμενη μέρα της
πανδημίας, η κα Παγώνη έκανε λόγο
για ένα δύσκολο τρίμηνο μέχρι το τέλος τους έτους, ενώ αποκάλυψε πως
θα συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες
και την άνοιξη του 2022.
Την ανησυχία της ότι «πριν κρυώσει ο καιρός», θα υπάρχει έξαρση
κρουσμάτων κοροναϊού, μετά την
επιστροφή των μαθητών στα σχολεία,
εξέφρασε και η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού.
Όπως σημείωσε, δύο πράγματα την
ανησυχούν: ότι τα παιδιά είναι αυθόρμητα, θα αγκαλιαστούν και θα

έρθουν κοντά, αλλά και το στρες που
δημιουργείται ιδιαίτερα στα μικρά
παιδιά.
Αναφερόμενη στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται για
τους ανεμβολίαστους, εξαιτίας των
έκτακτων μέτρων που τέθηκαν από
σήμερα σε ισχύ, υποστήριξε πως
υπάρχουν κάποια “κενά”.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα
προσέρχονται στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού
(για τους μαθητές 12 ετών και άνω)
ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης
(τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (self)
τεστ, για τους μαθητές, το οποίο θα
πραγματοποιείται δύο φορές την
εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή),
έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, ή βεβαίωση
αρνητικού εργαστηριακού τεστ για
τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα
πρέπει να πραγματοποιείται επίσης
δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και
Παρασκευή), με ευθύνη και κόστος
δικό τους.
Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, απομακρύνεται από
το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες.
Επιστρέφει στη σχολική μονάδα
μετά από τουλάχιστον δέκα ημέρες
και την πάροδο τριών 24ώρων από
την πλήρη υποχώρηση του πυρετού
και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων.
Για την επιστροφή στο σχολείο δεν
είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Επανατοποθετούνται
οι αρχαιότητες
στον σταθμό
Αγίας Σοφίας
του Μετρό
Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο
επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, που αποσπάστηκαν το
2017, από τον σταθμό Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να ικατασκευής του.
Εκεί βρέθηκαν χθες η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής και ο Υφυπουργός
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.
Συγκεκριμένα, έχουν επανατοποθετηθεί από την Αττικό Μετρό
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλης Θεσσαλονίκης τμήμα της
πλακόστρωτης πλατείας του 6ου
μ.Χ. αιώνα, τμήμα του στυλοβάτη
και ένας κίονας, ενώ ακολουθούν
η τοποθέτηση ενός ακόμη κίονα,
η ολοκλήρωση της διευθέτησης
του χώρου και ο εμπλουτισμός
με πληροφοριακό υλικό. Οι μελέτες για την επανατοποθέτηση
των αρχαιοτήτων εκπονήθηκαν
το 2021.
Στο εργοτάξιο του σταθμού
Αγίας Σοφίας, ήδη είναι εμφανής
η αλλαγή στην εικόνα του χώρου,
έπειτα από την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, οι οποίες
προσθέτουν πολλά στοιχεία για
την ιστορία της Θεσσαλονίκης
κατά τους παλαιοχριστιανικούς
χρόνους. Ηδη η πρώτη, κατά
σειρά, επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων δηλώνει τη βούληση
να αποδοθούν τα αρχαιολογικά
ευρήματα στην πόλη. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η μελέτη
ανάδειξης των μεσοβυζαντινών
αρχαιοτήτων, που διατηρούνται βόρεια της εισόδου του
σταθμού.
Παρόντες στην αυτοψία ήταν ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού
Γιώργος Διδασκάλου, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης Μπετίνα
Τσιγαρίδα, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό
Μετρό Νίκος Ταχιάος και Νίκος
Κουρέτας.
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Γεωργιάδης:

Η οικονομία δεν πρόκειται να ξανακλείσει
οριζόντια με κανέναν τρόπο

Η

χώρα μας φεύγει από την πανδημία, και η οικονομία μας και η ζωή μας δεν πρόκειται
να κλείσουν οριζόντια ξανά κατά κανένα τρόπο, επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μπορεί κάποιο σχολείο μεμονωμένα να κλείσει βάσει
απόφασης της υπουργού Παιδείας και της υγειονομικής
επιτροπής, άλλα γενικά μέτρα δεν θα υπάρξουν» διαβεβαίωσε ο υπουργός.
«Το ερώτημα δεν είναι αν φεύγει η χώρα μας από την πανδημία, φεύγει, το θέμα είναι πόσοι ακόμα θα πεθάνουν ή θα
ταλαιπωρηθούν επειδή αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν
νομίζοντας ότι κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Πραγματικό κάνουν μεγάλο λάθος που μετατρέπουν ένα ιατρικό
σε πολίτικο ζήτημα, δεν εμβολιαζόμαστε για να δείξουμε
ποιο κόμμα προτιμάμε» υπογράμμισε.
«Αυτή τη στιγμή η επιδημία φαίνεται να έχει κάποιες τάσεις
αποκλιμάκωσης, αρά τα μέτρα μας φαίνεται να αποδίδουν,
δυστυχώς αυτή η αποκλιμάκωση συνοδεύεται καθημερινά με
πολλούς θανάτους ανεμβολίαστων συμπολιτών μας. Πονάω
ξερώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν, άλλα
έπεσαν θύματα συνωμοσιολογίας» τόνισε.
Για τις διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών στη ΔΕΘ σχολίασε
ότι έχει πάει σε αρκετές ΔΕΘ έχει δει διαδηλώσεις για πολύ
σοβαρά θέματα πχ Πρέσπες, έχει δει διαδηλώσεις από κοινωνικούς εταίρους για τους μισθούς… «Το ότι έζησα τρεις
διαφορετικές συγκεντρώσεις, 500 από ‘δω, 1000 από ‘κει
2000 από κει κατά εμβολίου, δηλαδή ότι ένα επιστημονικό
ζήτημα στα εργαστήρια των γιατρών μετατράπηκε σε πολίτικο
ζήτημα. Δεν έγινε μια διαδήλωση έγιναν τρεις διαδηλώσεις,
ρώτησα γιατί την αστυνομία και απάντησαν ότι αν γινόταν μια
διαδήλωση θα πλακώσουν ο ένας τον άλλο. Μισιούνται μεταξύ
τους. Ακροαριστεροί ακροδεξιοί και κάποιες υποομάδες».
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
στη ΔΕΘ ο υπουργός ανέφερε ότι όταν την περασμένη

Τρίτη ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ διπλάσιος ρυθμός
ανάπτυξης του αναμενομένου, «στην αντιπολίτευση είχαν
περίπου λιποθυμήσει με το ρυθμό ανάπτυξης. Ποιο ήταν
το σχόλιό τους; ‘Αυτό σε τι αφορά τους έλληνες πολίτες;’ Η
γραμμή άμυνας ήταν ότι δεν τους άφορα». «Το Σαββάτο ο
Μητσοτάκης εξήγησε απλά το μείζον όταν η οικονομία, οι
επενδύσεις, οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλύτερα του αναμενόμενου δε θα κερδίζει μόνο ο επιχειρηματίας στο τέλος
όλοι οι Έλληνες έχουν να εισπράξουν» σημείωσε.
«O κ. Ηλιόπουλος είπε: ‘από την απαλλαγή του φόρου στις
γονικές παροχές πόσοι κερδίζουν πάνω από τις 800.000
ευρώ;’ έως 800.000 ευρώ είναι, δηλαδή το 98%… είναι κωμωδία να είσαι εκπρόσωπος Τύπου και να μην έχεις διαβάσει
τα μέτρα».
«’Λεφτά υπάρχουν’, γιατί τρέξαμε τις επιχειρήσεις, τις εξαγωγές και τον τουρισμό μας καλύτερα του αναμενόμενου,
και δίνουμε από αυτά που μας περισσεύουν για να έχει μεγαλύτερο εισόδημα για να αντιμετωπίσουμε την εισβολή της
ακρίβειας από το εξωτερικό για να κτίσουμε την αλλαγή νοοτροπίας με υποστήριξη επενδύσεων» σχολίασε ο υπουργός.
«Στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν κερδίζουν όλοι
οι Έλληνες; Υπάρχουν και μέτρα πιο εξειδικευμένα. Ήδη
η ανεργία μας είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 10 ετών
αλλά αυτό δε φτάνει», ανέφερε για τα μέτρα για τους νέους.
Κορυφαίο μέτρο, που έχει περάσει λίγο στα ψιλά συνέχισε ο
Άδωνις Γεωργιάδης, είναι το κίνητρο για τις συγχωνεύσεις
των επιχειρήσεων με flat tax 15% για τρία χρόνια και έπονται
και άλλα μέτρα για το μετασχηματισμό της οικονομίας.
«Δεν θα γίνουν εκλογές» δήλωσε εξάλλου μετά τον πρωθυπουργό και ο υπουργός Ανάπτυξης.

Νέα μηχανήματα στο ΕΣΥ με «leasing» και νέα κτίρια από ιδιώτες Όλο το σχέδιο για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
Νέα μηχανήματα με τη συμβολή ιδιωτών και αποπληρωμή leasing, αλλά και νέα κτίρια και πτέρυγες κατασκευασμένες
από ιδιωτικές επιχειρήσεις και με ιδιωτικά κεφάλαια, θα αποκτήσουν σύντομα τα δημόσια νοσοκομεία.
Το σχέδιο για τις Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση σε δύο
άξονες: Για τις κτιριακές αλλαγές και για την αγορά ιατρικών μηχανημάτων.
Ειδικότερα, προκειμένου να αποκτήσουν άμεσα όλα τα νοσοκομεία σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και
για να ανακαινιστούν ή να δημιουργηθούν νέα τμήματα και πτέρυγες θα ακολουθηθεί το σύστημα των Συμπράξεων
του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα, τα γνωστά ΣΔΙΤ που κατά καιρούς έχουν προκαλέσει άπειρες αντιδράσεις στους
εργαζόμενους του συστήματος υγείας.
Ήδη σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr ξεκίνησε ο διάλογος της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με
ιδιώτες ώστε να διερευνηθεί το ενδιαφέρον της αγοράς για τη συνεργασία με το ΕΣΥ.
Μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα κληθούν σε επίσημες συναντήσεις ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής αλλά και ιατρικών
μηχανημάτων, προκειμένου να συμφωνηθούν οι πρώτοι όροι της συνεργασίας. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει διαγωνισμός όπου θα ορίζονται και όλες οι προϋποθέσεις.
Σε ότι αφορά στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δημοσίων νοσοκομείων, πηγές αναφέρουν στο ethnos.gr ότι θα
αξιοποιηθεί η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ώστε να προμηθευτεί το δημόσιο νέα ιατρικά μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας τα οποία θα αποπληρώσει σε βάθος χρόνου με τη μορφή leasing. Επελέγη μάλιστα αυτή η μέθοδος και
όχι η αγορά υπηρεσιών όπου οι ιδιώτες θα λειτουργούν τα μηχανήματα και θα πληρώνονται με βάση τον αριθμό των
εξετάσεων που θα πραγματοποιούν, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις.

E-mail: iho@otenet.gr
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Η ελληνική Χειροτεχνία
στην 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης
Ο πλούτος του Ελληνικού Πολιτισμού από
την αρχαιότητα έως σήμερα, καθώς και οι
ξεχωριστές δημιουργίες των Ελλήνων χειροτεχνών παρουσιάζονται μέσω της σύγχρονης
τεχνολογίας από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, στην 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο 13, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει σχεδιάσει έναν χώρο όπου παρουσιάζεται ένα
διαδραστικό μονοπάτι πολιτισμού, στο οποίο
με την αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), έργα της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ελλάδας συναντούν έργα
της νεότερης και σύγχρονης δημιουργίας.
Πρόκειται για μια μικρή διαδρομή ανάμεσα
σε εμβληματικά, αλλά και «αφανή» έργα
τέχνης από μουσεία της χώρας μας. Μία
συνομιλία ανάμεσα στο παρελθόν και στο
παρόν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας τις κάρτες
που διατίθενται στο stand, και κατεβάζοντας την ειδική εφαρμογή Culture Path
AR, μπορούν να ξαναζήσουν αυτή τη διαδραστική ξενάγηση μέσα από το tablet ή το
κινητό τους τηλέφωνο. Επίσης, στο διπλανό
stand, με τον αριθμό 20, στο περίπτερο 13, το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
συνδημιούργησαν ένα χώρο αφιερωμένο
στην Ελληνική Χειροτεχνία. Η ελληνική
χειροτεχνία δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο
και πολύτιμο συστατικό της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, αλλά και μια ζωντανή,
δυναμική και δημιουργική δραστηριότητα με
τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές για τη
εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διυπουργική
πρωτοβουλία για την αναβίωση, μετεξέλιξη
και ανάδειξη της ελληνικής χειροτεχνίας, η
οποία συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης, και υλοποιείται στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των
τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα βιώσιμο και
ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, και στην ανάδυση
μιας νέας γενιάς χειροτεχνών μέσα από την
επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση,
επιχειρηματική υποστήριξη και διεθνή δικτύωση. Ταλαντούχοι δημιουργοί δείχνουν
πώς η πολιτιστική μας κληρονομιά μετεξελίσσεται σε μια σύγχρονη εθνική αναπτυξιακή ευκαιρία που γεννά θέσεις εργασίας και
αναδεικνύει την ελληνική αισθητική.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν χώρο
ανάπτυξης, δημιουργίας και διεθνών επαφών.
Σε αυτό τον χώρο, το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, παρουσιάζει τον πλούτο του
Ελληνικού Πολιτισμού, από την Αρχαιότητα
έως σήμερα, σε έναν διάλογο της ελληνικής
διαχρονικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
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Έρευνα: Πάνω από
33.000 θάνατοι ετησίως
συνδέονται
με ρύπανση από δασικές
πυρκαγιές
Οι θάνατοι που σχετίζονται με τον
καπνό και τη ρύπανση του αέρα από
τις δασικές πυρκαγιές, εκτιμάται ότι
κάθε χρόνο παγκοσμίως είναι σχεδόν
τόσοι όσοι οι θάνατοι που συνδέονται
με τους καύσωνες, σύμφωνα με μια νέα
διεθνή επιστημονική έρευνα με ελληνική
συμβολή. Τουλάχιστον 33.500 θάνατοι
ετησίως στον κόσμο μπορούν να αποδοθούν στη ρύπανση της ατμόσφαιρας από
τις δασικές πυρκαγιές.
Η μελέτη εκτιμά ότι ακόμη και η βραχυχρόνια έκθεση των ανθρώπων στα
μικροσκοπικά σωματίδια (ΡM2,5 ή έως
2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου), τα
οποία εισδύουν στους πνεύμονες και στο
αίμα, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από
ασθένειες των πνευμόνων, καρδιαγγειακές και άλλες αιτίες. Τα σωματίδια από
τις δασικές πυρκαγιές είναι συνήθως
πιο μικρά και πιο τοξικά από αυτά των
αστικών πυρκαγιών.
Τα «κλειδιά» για να μείνουν τα σχολεία
ανοιχτά – Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Γιουμίνγκ Γκούο της Σχολής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής του
αυστραλιανού Πανεπιστημίου Μόνας
της Μελβούρνης, οι οποίοι έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet Planetary Health»,
ανέλυσαν στοιχεία για 65,5 εκατομμύρια θανάτους σε 749 πόλεις 43 χωρών.
Συσχετίζοντας τα δεδομένα αυτά με
στοιχεία για τα επίπεδα συγκεντρώσεων
σωματιδίων ΡΜ2.5 λόγω πυρκαγιών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 0,62%
των θανάτων από οποιαδήποτε αιτία
διεθνώς, το 0,55% των θανάτων καρδιαγγειακής αιτιολογίας και το 0,64% των
θανάτων που σχετίζονται με παθήσεις
των πνευμόνων, μπορούν κάθε χρόνο να
συνδεθούν με τις άμεσες επιπτώσεις των
μικροσωματιδίων από τις πυρκαγιές. Συγκριτικά, οι θάνατοι που σχετίζονται με
τους καύσωνες, εκτιμάται ότι αποτελούν
το 0,91% όλων των θανάτων διεθνώς.
Η Γουατεμάλα βρέθηκε να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ετησίων θανάτων σχετιζόμενων με τη ρύπανση του αέρα από
τις πυρκαγιές (3,04%), ακολουθούμενη
από την Ταϊλάνδη (2,32%), την Παραγουάη (2,09%), το Μεξικό (1,72%) και το
Περού (1,61%). Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμήθηκε σε 0,33%, όσο
ακριβώς και στον Καναδά, ενώ στις ΗΠΑ
σε 0,26% και στη Βρετανία μόνο 0,09%.
«Η ρύπανση από τον καπνό των πυρκαγιών μπορεί να εξαπλωθεί έως 1.000
χλμ. μακριά και ο κίνδυνος των πυρκαγιών προβλέπεται ότι θα αυξάνεται
όσο η κλιματική αλλαγή χειροτερεύει»,
δήλωσε ο Γκούο. Όπως εκτίμησε, τα
παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι οι πιο
ευάλωτοι στις επιπτώσεις των πυρκαγιών
στην υγεία.
Από ελληνικής πλευράς στη μελέτη
συμμετείχαν οι καθηγήτριες Κλέα
Κατσουγιάννη και Ευαγγελία Σαμόλη του
Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας
και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tι «φέρνει» το νέο κύμα
ακρίβειας στην αγορά
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κρίβεια, ανατιμήσεις, πληθωρισμός. Έννοιες συνδεόμενες, αλληλοεπικαλυπτόμενες
σε ορισμένα σημεία και που πάντως στην ολότητά τους συγκροτούν το εφιαλτικό πεδίο
πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η επόμενη κρίση στην παγκόσμια οικονομία. Kαι που
απειλεί να «φρενάρει» για τα καλά την ανάκαμψη από την πανδημική κρίση, πριν αυτή καλά καλά εδραιωθεί και οδηγήσει σε αποτελέσματα.
Ήδη τα «καμπανάκια κινδύνου» από κυβερνήσεις, οργανισμούς, αλλά και μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν
μετατραπεί σε εκκλήσεις συναγερμού. Στελέχη πολλών
μεγάλων επιχειρήσεων και στην Eλλάδα δεν κρύβουν την
ανησυχία τους για το νέο κύμα ακρίβειας που μέσα στο
φθινόπωρο θα πλήξει την ελληνική αγορά. Ήδη αρκετές
αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων έχουν γίνει πια ορατές
και η συνέχεια διαγράφεται δυσοίωνη.
Tο πρώτο «σήμα» για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των
προϊόντων, δίνουν οι πολυεθνικές, καθώς καλούντα να προστατεύσουν τα μεγέθη τους από το αυξημένο κόστος των
πρώτων υλών και των μεταφορικών, που ήδη έχει πάρει
τα ύψη. Tο «φαινόμενο» αναμένεται σταδιακά να γίνει πιο
αισθητό ιδίως στη λιανική αγορά τροφίμων, στα σούπερ
μάρκετ και αλλού όπου ήδη καταγράφονται αυξήσεις. Aπό
την πλευρά των εγχώριων προμηθευτών υπάρχουν επίσης
μεταβολές, αλλά σαφώς μικρότερες.
Tο ράλι των αυξήσεων των τιμών στα καύσιμα, στην ενέργεια
γενικότερα, στα ναύλα και στις πρώτες ύλες φέρνει πράγματι
τις ανατιμήσεις στην αγορά, αλλά οι διαφορές ενίοτε είναι
πολύ σημαντικές. Oι φόβοι που ακόμη επί έξαρσης της
πανδημίας είχαν από πολλούς επισημανθεί για μια ξαφνική,
όσο και «θυελλώδη» άνοδο του κόστους παραγωγής και
μεταφορών όχι μόνο επαληθεύτηκαν, αλλά οι πρώτες ανατιμήσεις που έχουν καταγραφεί υποδηλώνουν γενικότερο
κίνδυνο επιπτώσεων στην οικονομία.
Όσο απλός φαίνεται ο μηχανισμός που δημιουργείται και
απλώνεται/ επεκτείνεται η νέα κρίση, άλλο τόσο σύνθετη
προσπάθεια και επίπονες προσπάθειες απαιτούνται για
να «σπάσει» ο «φαύλος κύκλος» ανατροφοδότησης του
πληθωρισμού και των ανατιμήσεων.
H πρώτη ένδειξη κινδύνου ήρθε με τις αυξήσεις στο κόστος
της ενέργειας. Oι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν
φέτος με ταχείς ρυθμούς και κινούνταν το καλοκαίρι πάνω
από τα 70 δολάρια/βαρέλι. Tο καρτέλ των χωρών του OΠEK
μείωσε δραστικά την προσφορά του. H επιτάχυνση της
πράσινης μετάβασης λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά
και η «άπνοια» παραγωγής ρεύματος από τις AΠE, αύξησε
κατακόρυφα τη ζήτηση για φυσικό αέριο και εκτίναξε την
τιμή του. Oι καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα
κληθούν να πληρώσουν βαρύ τίμημα.
Συγχρόνως, εν μέσω των lockdowns, οι τιμές των ναύλων

υπερδιπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν. Tο κόστος
«οδεύει» προς τις επιχειρήσεις επιβαρύνοντας τες. Tα φαινόμενα ξηρασίας και παγετού, που σημειώθηκαν σε χώρες
με σημαντική αγροτική παραγωγή (Bραζιλία, Aργεντινή,
Pωσία, Oυκρανία) αύξησαν σημαντικά τις διεθνείς τιμές
αγροτικών προϊόντων, όπως σιτηρών, ζάχαρης, φυτικών
ελαίων. Tο ΔNT προβλέπει για φέτος αύξηση του δείκτη
διεθνών τιμών τροφίμων κατά 25% και των λιανικών τιμών
5% κατά μέσο όρο παγκοσμίως.
Tο πρόβλημα θα λάβει ωστόσο εφιαλτικές διαστάσεις, αν
το «φρένο» στην αγροτική παραγωγή δεν μετριαστεί. Aπό
την πρώτη φάση της πανδημίας, δεν ήταν λίγοι οι αναλυτές,
αλλά και οργανισμοί, που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο
μιας παγκόσμιας διατροφικής/επισιτιστικής κρίσης. Mε
«μεγάλα θύματα» τις χώρες χαμηλής αγροτικής παραγωγής,
αλλά και τις φτωχές της Aφρικής και της Aσίας, σχεδόν
στο σύνολό τους,
H πανδημία προκάλεσε ελλείψεις και αυξήσεις των τιμών σε
πρώτες ύλες και εξαρτήματα, όπως τα μικροτσίπ, που είναι
απαραίτητα για την παραγωγή σε διάφορους βιομηχανικούς
κλάδους. H διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας είχε την
«αφετηρία» της στους περιορισμούς μετακινήσεων σε πολλές
χώρες του κόσμου, που οδήγησαν σε μείωση της προσφοράς.
Συγχρόνως, η εμφάνιση των πληθωριστικών τάσεων «εξωθήθηκε» και από τα πρωτοφανή σε μέγεθος δημοσιονομικά
και νομισματικά μέτρα στήριξης στη διάρκεια της πανδημίας.
O κύκλος της «εκτίναξης» ξεκίνησε με την επανεκκίνηση
των οικονομιών. Ένα μέρος της αυξημένης ρευστότητας των
νοικοκυριών, πέρασε στην αγορά, ενισχύοντας τη ζήτηση,
με τις επιχειρήσεις να μετακυλίουν την αύξηση του κόστους
στους καταναλωτές.
Όλοι αυτοί οι λόγοι συνέβαλαν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, στη σταδιακή αύξηση του πληθωρισμού φέτος στην
Eλλάδα, την Eυρώπη και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Στην
Eλλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός κινείτο σε αρνητικό έδαφος
από την έναρξη της πανδημίας, για να γίνει οριακά θετικός τον
Aπρίλιο (0,1%) και να φθάσει στο 1,4% τον Iούλιο, σύμφωνα
με την EΛΣTAT, με τον δείκτη τιμών διατροφής να αυξάνεται
1,7%, τον δείκτη στέγασης 4,2% λόγω των αυξήσεων στις
τιμές του αερίου, του πετρελαίου και του ρεύματος και τον
δείκτη μεταφορών κατά 5,8% λόγω κυρίως της αύξησης των
τιμών των καυσίμων.

Αγχώδεις
διαταραχές:
Το αντίδοτο
που μειώνει κατά
60% τον κίνδυνο
Τρέξιμο για την καταπολέμηση
της ανησυχίας, περπάτημα για
τον έλεγχο του στρες και της βελτίωσης της ψυχικής διάθεσης…
Η άσκηση θεωρείται υποσχόμενη
στρατηγική για την αντιμετώπιση
των αγχωδών διαταραχών, ωστόσο η διάρκεια, η ένταση και το
πρόγραμμα άσκησης σε σχέση
με τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης παραμένουν ακόμη υπο
διερεύνηση. Οι αγχώδεις διαταραχές εκτιμάται ότι επηρεάζουν
περί το 10% του πληθυσμού και
είναι δυο φορές συχνότερες σε
γυναίκες παρά σε άνδρες.
Σουηδοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Lund δημοσίευσαν έρευνα στο Frontiers in
Psychiatry όπου διαπιστώνουν
ότι όσοι πήραν μέρος στην μεγαλύτερη κούρσα σκι μεγάλων
αποστάσεων (Vasaloppet) μεταξύ του 1989 και 2010 είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης αγχώδους διαταραχής
συγκριτικά με όσους δεν έκαναν
σκι κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Η έρευνα βασίστηκε σε
στοιχεία 400.000 ατόμων σε μια
από τις μεγαλύτερες επιδημιολογικές έρευνες και στα δυο φύλα.
«Διαπιστώσαμε ότι η ομάδα με
τον πιο ενεργητικό τρόπο ζωής
είχαν σχεδόν 60% χαμηλότερο
κίνδυνο εκδήλωσης αγχωδών
διαταραχών κατά τη διάρκεια
της περιόδου παρακολούθησης
διάρκειας 21 ετών» δήλωσε η
πρώτη συγγραφέας της έρευνας Martine Svensson καθώς
και ο κύριος ερευνητής Tomas
Deierborg από το Τμήμα Πειραματικής Ιατρικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου του Lund.
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Γαλλία: Η Μαρίν
Λεπέν ξεκίνησε
την προεκλογική
εκστρατεία της
για τις προεδρικές
εκλογές του 2022
Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε την
Κυριακή την προεκλογική εκστρατεία της για τις προεδρικές εκλογές
που θα διεξαχθούν σε επτά μήνες,
με μια ομιλία της επικεντρωμένη
στη γαλλική ταυτότητα.
Η Λεπέν παρέδωσε τα ηνία του
κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, στον νεαρό αντιπρόεδρό
του, τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο
οποίος από αύριο θα κληρονομήσει
ένα υπερχρεωμένο κίνημα, κλονισμένο ακόμη από τη συντριβή που
υπέστη στις περιφερειακές εκλογές
του Ιουνίου.
Ενώπιον περίπου 900 υποστηρικτών της που είχαν συγκεντρωθεί
στο ρωμαϊκό θέατρο του Φρεζύς, στη νότια Γαλλία, η 53χρονη
Λεπέν είπε ότι οι εκλογές που θα
διεξαχθούν τον ερχόμενο Απρίλιο
και Μάιο «δεν θα είναι απλώς μια
επιλογή της κοινωνίας, όπως ήταν
οι προηγούμενες, αλλά επιλογή
πολιτισμού».
«Δεν υπάρχουν παρά μόνο δύο
εναλλακτικές» το 2022, «δηλαδή
είτε η διάλυση της Γαλλίας μέσω
της (μεταναστευτικής) πλημμύρας,
είτε το σωτήριο άλμα που θα οδηγήσει τη Γαλλία στην τρίτη χιλιετία,
επικεντρωμένη γύρω από την ιδέα
του Έθνους», πρόσθεσε.
«Φτάνουμε σε ένα σταυροδρόμι,
του οποίου ο ένας δρόμος οδηγεί
στην άβυσσο και ο άλλος στην
κορυφή», συνέχισε η υποψήφια
πρόεδρος, η οποία διαφωνεί με τον
«πεσιμισμό» του Ερίκ Ζεμούρ, του
δημοσιογράφου που έχει εκφράσει
κατ' επανάληψη αντιμεταναστευτικές και αντιφιλελεύθερες θέσεις.
Ο Ζεμούρ εδώ και μήνες αφήνει να
εννοηθεί ότι ενδέχεται να κατέβει
υποψήφιος για την προεδρία, προοπτική που ανησυχεί ιδιαίτερα τον
Εθνικό Συναγερμό.
»Μια δημοσκόπηση στις αρχές
Σεπτεμβρίου έδινε στον Ζεμούρ
ποσοστό 8% στην πρόθεση ψήφου
στον πρώτο γύρο των προεδρικών,
κάτι που θα έπληττε τη Λεπέν. Προς
το παρόν η ηγέτιδα της ακροδεξιάς
φαίνεται ότι θα συγκεντρώσει αρκετά υψηλό ποσοστό ώστε να περάσει
στον δεύτερο γύρο των εκλογών,
όπως και το 2017.
Μια άλλη δημοσκόπηση των IfopFiducial, την περασμένη εβδομάδα, έδειχνε ότι η πιθανότητα να
βρεθούν αντιμέτωποι στον δεύτερο
γύρο των προεδρικών εκλογών ο
απερχόμενος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν με τη Μαρίν Λεπέν παραμένει υψηλή, όποιος και αν είναι ο
υποψήφιος της δεξιάς.

Τι συμβαίνει
με την υγεία του Ερντογάν

Ο

φιλοκυβερνητικός τύπος αποδίδει τα «ύποπτα» σημάδια σε κούραση. Ωστόσο τα
βίντεο που βλέπουν το φως τη δημοσιότητας αποτελούν ισχυρή ένδειξη πως κάτι
σοβαρό συμβαίνει με την υγεία του Ερντογάν (φωτογρ.) ενώ οργιάζουν οι φήμες
πως ο Τούρκος πρόεδρος πάσχει από ένα πολύ βαρύ και θανατηφόρο αυτοάνοσο νόσημα.

Το βίντεο με τον
Ερντογάν να αποκοιμιέται ενώ μιλάει
σε ζωντανή σύνδεση - μπερδεύοντας
παράλληλα τα λόγια του- προκάλεσε
σάλο . Κάποια στιγμή έβγαλε έναν αναστεναγμό, προτού
κλείσει τα βλέφαρά
του για δευτερόλεπτα. Ο Ερντογάν
συνήλθε γρήγορα
και ολοκλήρωσε την
ομιλία του, αλλά η
«φωτιά» είχε ήδη
ανάψει.
Την περασμένη
Πέμπτη, μιλώντας
σε μαθητές ξεχνούσε
λέξεις και φράσεις,
με έναν μαθητή μάλιστα να σπεύδει να του ψιθυρίσει στο αυτί ότι αυτό που
κρατούσε ήταν κουδούνι, καθώς ο Πρόεδρος δυσκολευόταν
να βρει την λέξη.
Το Nordic Monitor, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που ασχολείται με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
για θέματα που αφορούν την Ευρώπη και όχι μόνο, έκανε μια ενδελεχή έρευνα και όπως όπως αποκαλύπτει, ο

Ερντογάν είχε διαγνωστεί με καρκίνο
του παχέως εντέρου
το 2011, με αποτέλεσμα να χρειαστεί
να υποβληθεί σε
δύο χειρουργικές
επεμβάσεις.
Σύμφωνα με ειδικό χειρουργό, έκανε
χημειοθεραπείες
και όχι σε ακτινοθεραπείες, ώστε
να μην βγει εκτός
πολιτικής σκηνής.
Στις δημόσιες
εμφανίσεις του,
εκείνη την εποχή,
φαινόταν αρκετά
αδυνατισμένος ενώ
τα χαρακτηριστικά
του είχαν αλλοιωθεί.
Να σημειωθεί πως μετά τις 15 Ιουλίου,ο Ερντογάν παραχώρησε πλήρως τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της
Άγκυρας στον Ακάρ και έγιναν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές νομικές αλλαγές,ώστε οι αεροπορικές, θαλάσσιες
και χερσαίες δυνάμεις διοίκησης υπάγονται άμεσα στο
υπουργείο Άμυνας. Εξ'ού και η φημολογία ότι ο Ακάρ θα
είναι ο αντικαταστάτης του.

ΟΗΕ: Αναζητά 600 εκατ. δολάρια
για την αποτροπή ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν
Τα Ηνωμένα Έθνη συγκαλούν τη Δευτέρα διάσκεψη στη Γενεύη σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν πάνω από
600 εκατομμύρια δολάρια για το Αφγανιστάν, προειδοποιώντας για μια ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μετά την
κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.
Ακόμη και πριν την πτώση της Καμπούλ στο ισλαμιστικό κίνημα τον περασμένο μήνα, ο μισός πληθυσμός της
χώρας – 18 εκατομμύρια άνθρωποι – ήταν εξαρτημένος από ανθρωπιστική βοήθεια.
Ο αριθμός αυτός φαίνεται να αυξάνεται λόγω της ανομβρίας και των ελλείψεων σε ρευστό και τρόφιμα, προειδοποιούν
αξιωματούχοι του ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η απότομη διακοπή ξένων δωρεών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την κατάρρευση της υποστηριζόμενης
από την Δύση αφγανικής κυβέρνησης και η επακόλουθη επάνοδος των Ταλιμπάν στην εξουσία έχει αυξήσει την
πίεση στα προγράμματα του ΟΗΕ.
Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι ο Οργανισμός πασχίζει οικονομικά: «Αυτή
τη στιγμή ο ΟΗΕ δεν είναι καν σε θέση να πληρώσει τους μισθούς στους ίδιους του τους εργαζομένους», είπε σε
δημοσιογράφους την Παρασκευή.
Στη διάσκεψη της Γενεύης, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα, παραβρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γκουτέρες, του προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Πίτερ Μάουρερ,
καθώς και δεκάδες αντιπρόσωποι κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.
Σχεδόν το ένα τρίτο των 606 εκατομμυρίων δολαρίων που αναζητούνται θα χρησιμοποιηθεί από το Παγκόσμιο
Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) που σε έρευνα που έκανε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο βρήκε το
93% 1.600 Αφγανών να μην έχει επαρκή τρόφιμα, κυρίως επειδή δεν είχε πρόσβαση σε μετρητά για να τα αγοράσει.
«Πλέον είναι μια μάχη το χρόνο για να δώσουμε βοήθεια σωτηρίας στους Αφγανούς που την έχουν περισσότερο
ανάγκη», δήλωσε η περιφερειακή υποδιευθύντρια για την Ασία και τον Ειρηνικό του WFP, Ανθια Γουέμπ. Κυριολεκτικά παρακαλάμε και δανειζόμαστε για να αποτρέψουμε την εξάντληση των αποθεμάτων τροφίμων».
Σύμφωνα με τα πρακτορεία ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένας άλλος οργανισμός του
ΟΗΕ, που απευθύνει και αυτός έκκληση για συγκέντρωση βοήθειας, επιδιώκει να ενισχύσει εκατοντάδες εγκαταστάσεις υγείας που κινδυνεύουν να κλείσουν μετά τη διακοπή χρηματοδότησης από δωρητές.
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Γερμανικές εκλογές:
Το διακύβευμα
για την Ελλάδα
Το ότι οι εκλογές στις 26 Σεπτεμβρίου θα
καθορίσουν τον μελλοντικό προσανατολισμό
της χώρας με επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα
είναι γνωστό από τον Οκτώβριο του 2018.
Μετά από εκλογική καθίζηση των Χριστιανοδημοκρατών σε τοπικές εκλογές η Άγκελα
Μέρκελ, παίρνοντας τον αέρα από τα πανιά
των επικριτών της, ανακοίνωνε την παραίτησή της από την προεδρία του κόμματος
και την αποχώρησή της από την πολιτική.
Ήταν ένας κεραυνός εν αιθρία που δρομολόγησε αστοχίες στην αλλαγή ηγεσίας, για
αναλάβει τελικά τα ηνία του κόμματος ο Άρμιν Λάσετ, τον Ιανουάριο του 2021, και να
εκλεγεί λίγους μήνες αργότερα υποψήφιος
καγκελάριος τη Χριστιανικής Ένωσης.
"Ήταν απόλυτα αναμενόμενο μετά από 16
χρόνια να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό
που θα διαρκέσει και μετά τις εκλογές, δεν
έχει να κάνει μόνο με πρόσωπα, αλλά με τον
μελλοντικό προσανατολισμό της χώρας"
υποστηρίζει ο Χαράλαμπος Κουταλάκης,
στρατηγικός αναλυτής, σύμβουλος επιχειρήσεων και ιδρυτής της συμβουλευτικής
εταιρείας CK Advisory με έδρα το Βερολίνο. "Η Μέρκελ ήταν πολύ καλή στα θέματα
εξωτερικής πολιτικής, διεθνούς οικονομικής
συνεργασίας και εμπορικών συναλλαγών της
χώρας της, αλλά δεν ήταν η καγκελάριος που
θα εστίαζε σε θέματα καθημερινότητας του
πολίτη. Κι αυτό προκάλεσε δυσφορία στο
κόμμα της, που εντάθηκε στην πανδημία. Η
βασική κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης δεν προήλθε ούτε από τους Σοσιαλδημοκράτες ούτε από τους Πράσινους, αλλά από
το δικό της δεξιό χώρο, από ανθρώπους που
θεώρησαν ότι θα μπορούσε να υιοθετηθεί
εναλλακτικό μοντέλο στην αντιμετώπιση
της πανδημίας. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην
πρωτοφανή πτώση των ποσοστών που εάν
επιβεβαιωθούν θα είναι τα χαμηλότερα στην
μεταπολεμική ιστορία του CDU".
Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ένα κόμμα που
υπέστη φυσιολογική φθορά επί 16 χρόνια
στην εξουσία, χωρίς νέα ηγεσία με την ακτινοβολία της Μέρκελ και σε φάση γενικότερης
αναζήτησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, συμβατού με την κλιματική αλλαγή,
να κερδίσει εκλογές με τον Άρμιν Λάσετ; Ο
Χαράλαμπος Κουταλάκης, που διετέλεσε
επίσης επίκουρος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και το
Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου,
επικαλείται τη λογική των επικοινωνιολόγων
για την αναγκαιότητα πολιτικής "μητροκτονίας", έτσι ώστε ο διάδοχος μιας φωτεινής
προσωπικότητας να βρει τον βηματισμό του.
"Ο Λάσετ δεν κατόρθωσε να κάνει διακριτό
ένα δικό του προφίλ, στηρίχθηκε στη συνέχεια, στην στήριξη βουλευτών και μελών
που ελέγχει ακόμη η Μέρκελ. Νομίζω ότι
το κόμμα βρίσκεται ενώπιον διλήμματος σε
σχέση με την πορεία του. Εάν θα συνεχίσει
στη ρότα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κεντρώου κόμματος ή θα κάνει στροφή προς
τις παραδοσιακές του αξίες, που ίσως του
δώσουν μελλοντικά κάποια εκλογικά οφέλη,
αλλά δεν θα οδηγήσουν σε παγιοποίηση του
ηγεμονικού ρόλου που είχε επί Μέρκελ".
Τέτοιου είδους προβλήματα δεν φαίνεται
να αντιμετωπίζει καταρχήν το SPD. Ο Όλαφ
Σολτς, υπουργός Οικονομικών της απερχόμενης κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού,
χειρίστηκε σοβαρά ζητήματα και απέφυγε
ρήξεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ειδικό τέλος κινητής
τηλεφωνίας:
Τι σημαίνει η μείωση
για τους καταναλωτές
Κατάργηση του ειδικού τέλους
κινητής στους νέους ηλικίας έως
29 ετών και οριζόντια περικοπή του
στο 10%, από τον Ιανουάριο του
2022, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.
Αυτό σημαίνει ότι οι συνδρομητές
κινητής τηλεφωνίας θα λαμβάνουν
πιο φθηνούς λογαριασμούς από το
2022.
Μέσω του συγκεκριμένου μέτρου
διορθώνεται εν μέρει μια σημαντική
επιβάρυνση του κόστους κινητής
τηλεφωνίας στη χώρα μας που επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2009.
Σήμερα, το τέλος κινητής υπολογίζεται προ του ΦΠΑ και ανέρχεται σε
12% για χρεώσεις έως 50 ευρώ, σε
15% για χρεώσεις από 50,01 μέχρι
και 100 ευρώ, σε 18% για χρεώσεις
από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ και σε
20% από 150 ευρώ και άνω σε 20%.
Στου λογαριασμούς κινητής ο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
24% υπολογίζεται μετά την επιβολή
του ειδικού τέλους με αποτέλεσμα
η πραγματική επιβάρυνση να είναι
μεγαλύτερη. Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του ΙΟΒΕ η συνολική
φορολογική επιβάρυνση υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται
στο 39% με 49% του τελικού ποσού
που καλείται να πληρώσει ο συνδρομητής. Για αυτόν τον λόγο η Ελλάδα
έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη έμμεση
φορολογία στην κινητή τηλεφωνία
στην Ευρώπη.
Το κόστος των συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας θα μειωθεί σημαντικά,
καθώς στην καρτοκινητή επιβάλλεται οριζόντιο τέλος 12% ανεξαρτήτως του ποσού ανανέωσης.
Μεγαλύτεροι κερδισμένοι θα είναι
οι νέοι έως 29 ετών που διαθέτουν
συμβόλαιο ή καρτοσυμβόλαιο
κινητής, οι οποίοι θα δουν το τέλος
να μηδενίζεται. Αυτό που μένει να
διευκρινιστεί είναι το αν και πως
ακριβώς θα ισχύσει η απαλλαγή από
την πληρωμή του τέλους για την
καρτοκινητή.
Για παράδειγμα, ένας νέος που
σήμερα πληρώνει συμβόλαιο με
βασικό πάγιο 25 ευρώ του αναλογεί
ειδικό τέλος 12%, δηλαδή 3 ευρώ.
Ο ΦΠΑ 24% υπολογίζεται στα 28
ευρώ (βασική χρέωση και ειδικό
τέλος) με αποτέλεσμα η τελική τιμή
να διαμορφώνεται στα 34,72 ευρώ.
Μετά την εφαρμογή του μέτρου ο
τελικός λογαριασμός θα είναι στα
29 ευρώ, δηλαδή ο καταναλωτής θα
δει μείωση στον λογαριασμό του
5,72 ευρώ τον μήνα ή 68,64 ευρώ τον
χρόνο.
Στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες
αλλά και τις επαγγελματικές συνδέσεις τη μεγαλύτερη μείωση από την
οριζόντια μείωση του ειδικού τέλους
στο 10% θα δουν όσοι πληρώνουν
πιο ακριβά συμβόλαια και ειδικά
όσοι πληρώνουν περισσότερο από
150 ευρώ τον μήνα.

Έρχεται η «τέλεια καταιγίδα»
σε ρεύμα και φυσικό αέριο

T

ο φθινόπωρο του 1973 η Eυρώπη δοκιμάστηκε από την σφοδρότερη ενεργειακή κρίση
του προηγούμενου αιώνα. Tότε ήταν το πετρέλαιο και αφορμή μια ακόμη σύρραξη
στη Mέση Aνατολή. Oι τιμές των καυσίμων εκτινάχτηκαν, το ίδιο η θέρμανση, ακολούθησε σαρωτικό κύμα ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, στις μεταφορές, την εφοδιαστική
αλυσίδα, τα τρόφιμα, τα ράφια παντού. Στην Eλλάδα οι επιπτώσεις ήταν καταλυτικές. Για
πρώτη φορά η κυβέρνηση των συνταγματαρχών αισθάνθηκε πραγματική οικονομική πίεση
από ένα παράγοντα που δεν μπορούσε να υπολογίσει, πόσο μάλλον να ελέγξει.
Σχεδόν 50 χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς «πρωταγωνιστές». Mια νέα σφοδρή ενεργειακή
κρίση βρίσκεται ήδη προ των πυλών. Στο επίκεντρό της ένας
συνδυασμός παραγόντων, που οδηγεί σε πρωτοφανή αύξηση
του ενεργειακού κόστους. Σε πρώτο πλάνο, η ανεπάρκεια
τροφοδότησης της ευρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο,
με ρωσικό «δάκτυλο». O μεγαλύτερος προμηθευτής της
ηπείρου, περιορίζει τις εξαγωγές για διάφορους λόγους
όπως η υψηλή εγχώρια ζήτηση, οι διαταραχές στην παραγωγή και η συμφωνία να μεταφέρει λιγότερα καύσιμα
μέσω της Oυκρανίας.
Aποτέλεσμα, το σπιράλ αυξήσεων. Πρώτα στο ίδιο το καύσιμο, στη συνέχεια στο ρεύμα, καθώς το κόστος παραγωγής
του ανεβαίνει κατακόρυφα και με κατάληξη στην αγορά
και την οικονομία.
Συγχρόνως, υπάρχει και δεύτερο ράλι αυξήσεων στην ενέργεια. Aυτό των ρύπων CO2. Kαι τα δυο εξελίσσονται χωρίς
ίχνος αποκλιμάκωσης προσώρας. Όλα τούτα, στο φόντο
μάλιστα της επανεκκίνησης των οικονομιών και με έναν
καύσωνα να έχει καλύψει μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού
καλοκαιριού, συνθήκες και γεγονότα δηλαδή, που οδηγούν
σε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης και συνακόλουθα των
τιμών. Kαι στην Eλλάδα, όπως και παλιότερα έτσι και τώρα,
η ενεργειακή κρίση άρχισε ήδη «να δείχνει τα δόντια της».
H απειλή κοινή και στις δυο κρίσεις. Mια πραγματική
περιπέτεια για τις οικονομίες της Eυρώπης, πριν κοπάσουν οι κραδασμοί της πανδημικής κρίσης. Oι αυξημένες
τιμές τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και υπονομεύουν την

ανάκαμψη των οικονομιών, με τη βιομηχανία να πλήττεται
πρώτη και περισσότερο -και τις ενεργοβόρες αντιμέτωπες
με το φάσμα της μείωσης της παραγωγής- στην πιο ήπια
εκδοχή των επιπτώσεων. Kαι εφόσον όλα αυτά εξελίσσονται ενώ τελειώνει το καλοκαίρι της κατά κανόνα χαμηλής
ζήτησης, λογικά προοιωνίζονται έναν πολύ κακό χειμώνα
με ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην ενεργειακήκαι όχι μόνο- αγορά ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί
μιλούν πλέον για την επερχόμενη «τέλεια καταιγίδα» στην
αγορά ενέργειας στην Eυρώπη, που θα αφήσει συνέπειες
σε διάφορες οικονομίες σε βάθος χρόνου. Mε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολο της και
των επιμέρους χωρών να πλήττεται αλλά και την κοινωνική
συνοχή να υπονομεύεται σε επικίνδυνο βαθμό.
Παράλληλα όμως, οι Eυρωπαίοι κινούνται ο καθένας για
τον εαυτό του. H απερχόμενη καγκελάριος Mέρκελ π.χ.
έσπευσε να ζητήσει από τον Πούτιν να επεκταθεί χρονικά η
μεταξύ τους συμφωνία για την προμήθεια από τη Γερμανία
ρωσικού αερίου και ενώ απομένουν μόλις 15 χιλιόμετρα για
την ολοκλήρωση του νέου αγωγού Nord Stream, μετέβη
και στο Kίεβο τονίζοντας στον Oυκρανό πρόεδρο πως «το
φυσικό αέριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γεωπολιτικό
όπλο». Kαι ενώ οι ενεργειακοί κολοσσοί προειδοποιούν από
την πλευρά τους για το ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος
και ακριβός χειμώνας στην Eυρώπη, οι επιπτώσεις στην
Eλλάδα που έχει ξεκινήσει τη φάση μετάβασης στη μετά
λιγνίτη εποχή κινδυνεύουν να αποδειχθούν στην πράξη
ακόμη πιο επώδυνες.

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών
ξεπερνά τους 100.000 αποφοίτους
Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην 20 ετή -και πλέον- επιτυχημένη λειτουργία του, προσφέρει προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη
διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Tο E-Learning του ΕΚΠΑ, έχοντας καθιερωθεί
ως η μεγαλύτερη E-Learning κοινότητα στην Ελλάδα, διαθέτει πάνω από 400 προγράμματα επιμόρφωσης στην
ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος να
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους και με περισσότερους από 100.000 απόφοιτους. Η υψηλή
ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων διασφαλίζεται τόσο από το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου
της Ελλάδας όσο και από την υιοθέτηση των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων.
Οι θεμελιώδεις αλλαγές που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19 αλλά και οι νέες προκλήσεις των
ψηφιακών τεχνολογιών που έχουν ήδη επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής μας, και κυρίως τα επιχειρηματικά μοντέλα
και τον τρόπο εργασίας, καθιέρωσαν όχι μόνο την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
από απόσταση, αλλά ταυτόχρονα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση σε νέες
γνώσεις και δεξιότητες περισσότερο από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να
εντοπίσουν σχεδόν οποιοδήποτε πρόγραμμα τους ενδιαφέρει στο E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από
ένα ευρύ φάσμα κατευθύνσεων, όπως: Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Marketing, Υγεία, Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικά, Real Estate, Ναυτιλιακά, Περιβάλλον, Πληροφορική,
Web Development, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Νομικά, Πολιτισμός, κ.ά.
Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Ε. Πετράκη, στόχος είναι τα προσφερόμενα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με άμεσα
εφαρμόσιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε ειδικότητες με
προοπτική, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να επιτύχουν τους στόχους τους και να πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον.
Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το E-Learning του ΕΚΠΑ αναπτύσσει διαρκώς και συστηματικά νέα
και καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης που συνδέονται άμεσα με τα επαγγέλματα αιχμής, αλλά και την ανάπτυξη
των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), η ζήτηση των οποίων γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:
Πάνω από €1,2 εκατ.
η προσφορά του Ομίλου
για σχολείο
στο Δαμάσι Τυρνάβου

Μετά τον καταστροφικό σεισμό της 3η Μαρτίου στη Θεσσαλία, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα του Πρωθυπουργού για ανακατασκευή του σχολείου,
ανέλαβε την κατασκευή του νέου δημοτικού
σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου.
Λίγους μήνες μετά, ένα νέο, πρότυπο, υπερσύγχρονο και ασφαλές σχολικό κτίριο θα υποδεχτεί
τη Δευτέρα μαθητές και δασκάλους.
Μέχρι τις 18 Μαρτίου είχαν ολοκληρωθεί η
έγκριση εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης,
οι εργασίες κατεδάφισης καθαυτές καθώς και
η απομάκρυνση των υλικών.
Ακολούθησαν οι μελέτες για την έκδοση
οικοδομικής άδειας, η οποία εκδόθηκε στις
αρχές Μαΐου.
Ως τις αρχές Ιουνίου είχαν συντελεστεί τόσο
οι εργασίες κατασκευής θεμελίωσης του νέου
προκατασκευασμένου σχολικού κτηρίου, όσο
και η κατασκευή – τοποθέτηση κυψελών και
πλακών.
Ακολούθησαν οι εργασίες κατασκευής της
στέγης, που ολοκληρώθηκαν προς τα τέλη
Ιουνίου.
Παράλληλα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατασκευάστηκαν ένα μεταλλικό κτήριο αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων και το υπόστεγο για τη
γυμναστική.
Μέσα στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτηρίου,
με τα χτισίματα και τα ηλεκτρομηχανολογικά,
υδραυλικά και αποχέτευση, δάπεδα, γυψοσανίδες, επιχρίσματα, βαψίματα και κουφώματα.
Οι τελευταίες εργασίες πραγματοποιήθηκαν
στις αρχές Σεπτεμβρίου και περιλάμβαναν την
κατασκευή πεζοδρόμων, τις ασφαλτοστρώσεις,
το χώρο πρασίνου και τη συνολική διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου.
Ογδόντα εργαζόμενοι, μηχανικοί, χειριστές,
οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, εργάτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, με εκσκαφείς, φορτωτές,
φορτηγά, γερανούς, υδραυλικά σφυριά, βαρέλες και αντλίες σκυροδέματος, υδροφόρες,
διαστρωτήρες ασφαλτομίγματος και οδοστρωτήρες, άνθρωποι και μηχανήματα δούλεψαν
εντατικά για να παραδώσουν, έγκαιρα, ένα
ποιοτικό και τεχνικά άρτιο έργο σε σφιχτά
χρονοδιαγράμματα.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται στο πλευρό
της κοινωνίας με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες δραστηριότητες
και χορηγίες. Η κοινωνική ευαισθησία όμως
οφείλει να περιλαμβάνει και το απρόοπτο. Γι’
αυτό, εκτός προγράμματος, ο Όμιλος διαθέτει
άμεσα αντανακλαστικά και βρίσκει τον τρόπο
ώστε να ανταποκρίνεται πάντα και παντού,
όπου χρειάζεται.
Με προσήλωση στις ανθρώπινες αξίες, το
περιβάλλον και την Ελλάδα, ασκώντας την
επιχειρηματικότητα με υγιή τρόπο, ο Όμιλος
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γυρίζει πίσω ένα μέρος της αξίας
που δημιουργεί και λέει έμπρακτα ευχαριστώ
στις τοπικές κοινωνίες, την Πολιτεία και την
κοινωνία για τη δυνατότητα που του δίνουν, με
την αποδοχή τους, να προσθέτει αξία για όλους
ανεξαιρέτως τους συμμετόχους του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Νέα προκήρυξη για 37 μόνιμες
θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
Νέα προκήρυξη για 37 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα
της Ελλάδος Νέα προκήρυξη για 37 μόνιμες θέσεις
στην Τράπεζα της Ελλάδος σχόλια | A+ A- Αποστολή
Εκτύπωση Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει
την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37)
θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις
ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία ICAP People
Solutions Ανώνυμη Εταιρεία - Σύμβουλοι Ανθρώπινου
Δυναμικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη. Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο
ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα
Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου
2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr που
είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη. Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054,
210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 - 14:00).

Προκήρυξη διαγωνισμού
για 105 θέσεις Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας
κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Η΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,
προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους
ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.). Η Προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται
αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 47/09-09-2021, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.)
και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@ύγεια (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ:
694Π4653ΠΩ-ΩΑΑ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει
τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα,
έως και 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη. Ακολούθως,
πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την
ως άνω Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού
θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους,
να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη
αλληλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα
Δευτέρα, έως και 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή,
στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Διαγωνισμός
έτους 2021 για την πλήρωση 105 θέσεων Αξιωματικών
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος
μοριοδότησης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη
-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 18510 Οι υποψήφιοι/ες
μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αποστολής
της αιτήσεώς τους και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό
αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό).

Προκήρυξη διαγωνισμού
για 105 θέσεις Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Τ

ο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την
απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΚΑΤΟΝ
ΠΕΝΤΕ (105) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Η΄
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
Η Προκήρυξη, στην οποία
αναγράφονται αναλυτικά
οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 47/09-09-2021,
Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στην
ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@ύγεια (http://
diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ:
694Π4653ΠΩ-ΩΑΑ), από
όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/
ες. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική
εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από
20/09/2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 21/10/2021, ημέρα Πέμπτη. Ακολούθως, πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ,
να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως άνω Αίτηση - Υπεύθυνη
Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ
ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία, ΜΑΖΙ

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 20/09/2021,
ημέρα Δευτέρα, έως και
22/10/2021, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη
ταχυδρομική διεύθυνση:
Διαγωνισμός έτους 2021
για την πλήρωση 105 θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ.
- ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας
κατάταξης, ειδικότητας
Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του
συστήματος μοριοδότησης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη -Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.:
18510 Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παρακολουθούν
την πορεία αποστολής της αιτήσεώς τους και των
συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό αποστολής συστημένου
(tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο
(Δημόσιο ή Ιδιωτικό).

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 10.000
άτομα στον τομέα του Πολιτισμού
10/09/2021 Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 10.000 άτομα στον τομέα του Πολιτισμού Νέο πρόγραμμα
κατάρτισης για 10.000 άτομα στον τομέα του Πολιτισμού σχόλια | A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Το Φθινόπωρο θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 10.000 ανέργους στον τομέα του Πολιτισμού από
το Υπουργείο Εργασίας Το πρόγραμμα, Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και
ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό, προϋπολογισμού
32 εκατ. ευρώ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: • άνεργοι, ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (7.000 άτομα) • άνεργοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει
το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο ), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης (3.000 άτομα) Η κατάρτιση αφορά σε γνώσεις και δεξιότητες των παρακάτω
ειδικοτήτων: Υπεύθυνος ηχητικού σχεδιασμού Ηχολήπτης Μοντέρ φιλμ/ βίντεο - Νέες τεχνολογίες στη
διαχείριση τέχνης (λ.χ., Web 2.0, Κοινωνικά μέσα, Ιστοσελίδες, Βίντεο, Podcasting, Livestreaming, φορητές
συσκευές) Ασφάλεια κοινού εντός των χώρων εκδηλώσεων Ψηφιακές τέχνες και σχεδίαση -Λογισμικό
κινουμένων σχεδίων & ψηφιακής επεξεργασίας Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία - SocialMedia
και Πολιτιστική Διαχείριση 3D Graphic Designer Digital Content Creator Digital Content Manager
Digital Education in Museum Applications for tour guides Εικονογράφηση-Σκίτσο-Cartoon με την
χρήση νέων τεχνολογιών Δημιουργική γραφή με την χρήση νέων τεχνολογιών Το φυσικό αντικείμενο
του προγράμματος περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική σε δύο φάσεις, θεωρητική κατάρτιση
σε εξειδικευμένες γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό, διάρκειας 100-140 ωρών με την μέθοδο
της δια ζώσης κατάρτισης και πρακτική άσκηση, διάρκειας 200 ωρών, μέσω εξειδικευμένης σύζευξης
των ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
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7 προσλήψεις
στην εφορεία
αρχαιοτήτων
Τρικάλων

Η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων
ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών
ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πράξης
Αποκατάσταση Ιερού ναού Αγίου
Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας
Θεσσαλίας με κωδικό ΟΠΣ 5067488,
ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020
που υλοποιείται από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Τρικάλων με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας
για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως
τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί
αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. ΠΕ
Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών
Μηχανικών, με εξειδίκευση στην
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων μία (1) Περιφέρεια Θεσσαλίας
Π.Ε Τρικάλων Δ. Μετεώρων Ι. Ναός
Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος ΥΕ
Εργατών, με εμπειρία σε αναστηλωτικά/ στερεωτικά έργα έξι (6) Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε Τρικάλων Δ.
Μετεώρων Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με
ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
στη διεύθυνση efatri@culture.gr, (Η
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ
PDF), είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο [Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020
] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΔΟΧ (5/2021) 5/48 εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.
Καλαμάτα, αρ. 3 - Τ.Κ. 42131 - Τρίκαλα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.
Αθηνάς Καλαμίδα και κ. Μαρίας
Θεοφάνους (τηλ. επικοινωνίας:
24310 76647), εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών
(από 13/09/2021 έως 17/09/2021),
που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και
του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.
gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας . Πληροφορίες: https://
diavgeia.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 4980Ε/10-9-21 έκθεση
επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του Μιλτιάδη Σέκκα, πληρεξούσιου
δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε»,
που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.Αθηνών, αρ.
71), νόμιμα εκπροσωπούμενη, επέδωσα
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για τον Νικόλαο Φλωράτο του Θεμιστοκλή, με Α.Φ.Μ 013529260, πρώην κάτοικο Ιωαννίνων, 10° χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων
- Κονίτσης και ήδη αγνώστου διαμονής,
το από 08/09/2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ
(Συντηρητική Κατάσχεση) της πρώτης
εναντίον τους, εις χείρας των τραπεζικών
εταιρειών : 1.«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2. «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.», 3.«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 4.
«Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»,
που εδρεύουν όλες στην Αθήνα, νόμιμα
εκπροσωπούμενες, προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία τις
καλεί να κατάσχουν συντηρητικά, κατ' άρ.
724 ΚΠολΔ, εις χείρας τους ως τρίτων,
και εις βάρος του καθού η εκτέλεση, το
συνολικό ποσό των 20.957,87€, δυνάμει
των υπ'αρ. 484/2013 και 64/2013 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων,
αντίγραφα των οποίων συγκοινοποιήθηκαν με την παραπάνω.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτρης Γ. Γέμελος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ .6743Ζ/13-9-2021 έκθεσής μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές
αντίγραφο της από ημερομηνία 04-032021 αγωγής (Αναγνώρισης κυριότητας,
διόρθωσης της εσφαλμένης εγγραφής),
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης του ενάγοντος ΚΑΚΑΖΑΝΗ
Παναγιώτη του Ανδρέα, κατοίκου Κρωβύλης -Π .Ε. Ροδόπης, η οποία στρέφεται
κατά του ενάγοντος ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ
του Χαλήλ και της Φατμέ, ως νόμιμο
κληρονόμο της Μεχμέτ Ογλού Φατμέ
του Λουφτή, κάτοικο Κομοτηνής, οδός
Σωζοπόλεως αρ.4 και ήδη αγνώστου
διαμονής, και κατά όσων αναφέρονται
στο δικόγραφο, με την οποία του ζητάει
αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό
της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή του,
β) να αναγνωριστεί κύριος κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή κατά ποσοστό 100% τμήματος εκτάσεως 702 τ.μ.
κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά νέα εμβαδομέτρηση 671, 29 τ.μ . του μείζονος
ακινήτου με ΚΑΕΚ 420173425099/0/0,
το οποίο βρίσκεται στη θέση «Εδίρνε Γιολού» ή «Δρόμος Ανδριανουπόλεως» της
κτηματικής περιφέρειας Κομοτηνής του
ομωνύμου Δήμου της Π. Ε. Ροδόπης, το

οποίο περιήλθε στον ενάγοντα δυνάμει
του υπ' άριθ.49758/20.11.1981 συμβολαίου του άλλοτε συμβ/φου Κομοτηνής
Νικολάου Παπανικολάου, το οποίο νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στο Τόμο 536
με α.α.22. Να διαταχθεί η διόρθωση της
σχετικής ανακριβούς πρώτης εγγραφής
στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του
άνω περιγραφομένου ακινήτου, ώστε να
διαγραφεί το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό αγνώστου 12, 50%) και οι εγγραφές
στο πρόσωπο των Μεχμέτ Ογλού Φατμέ
(ποσοστό 37,50%), Χασάν Σεμπαχεδίν
(ποσοστό 33,33%) και Χασάν Χουσεϊν
(ποσοστό 16,67% και να αναγραφεί ως
κύριος του επιδίκου τμήματος του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 100% ο ανωτέρω
ενάγων, δυνάμει του άνω συμβολαίου.
Να διαταχθεί η γεωμετρική μεταβολή,
ώστε το εμβαδό του ΚΑΕΚ που θα δημιουργηθεί να ανταποκρίνεται στο εμβαδό
του τίτλου κτήσης του ήτοι 671,29 τ.μ.
Με την υπ'αριθμ.ΤΜ47/14-06-2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της
γραμμα τέως του ως άνω δικαστηρίου,
που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής
από την πληρεξούσια δικηγόρο του ενάγοντος κα. Αγαθονίκη Παυλίδου και την
κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης,
με την οποία ορίζεται ότι: 1) Μέσα σε
εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα
διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται.
Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15
ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας
για την κατάθεση των προτάσεων. Οι
προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν
κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη από το δικαστήριο (αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ.) 2) Το παρόν δικόγραφο ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο, εντός της νόμιμης
κατά περίπτωση προθεσμίας, καλούμενο σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ,
όπως καταθέσει εγγράφως προτάσεις
ενώπιον του.
Σύμφωνα με το άρθρο 422ΚΠολΔ επειδή
έχει έννομο συμφέρον προς την λήψη
ενόρκων βεβαιώσεων προς υποστήριξη
της παρούσης αγωγής του, γνωστοποεί
ότι προς απόδειξη και ανταπόδειξη των
κρίσιμων πραγματικών περιστατικών
που αφορούν την παρούσα αγωγή του,
καλεί τον αντίδικο να παρασταθεί ενώπιον του δικηγόρου του Πρωτοδικείου
Ροδόπης, Λεωνιδάκη Βασίλειο του Παναγιώτη,με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου
Ροδόπης 487, κατοίκου Κομοτηνής, οδός
Μιχαήλ Καραολή αρ. 35 την Παρασκευή
17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.
κατά την ένορκη εξέταση των μαρτύρων
αποδείξεως: 1) Βασίλειος Κουτρουλιάς
του Νικολάου και της Γλυκερίας, συντα-

ξιούχος, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας, τέρμα άνευ αριθμού,
που γεννήθηκε στην Πηγή Πύλης Τρικάλων στις 15.01.1943 με ΑΔΤ ΑΝ783633
και ΑΦΜ 140689171 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής
και 2) Πολυχρονίδης Αθανάσιος του Πολυχρόνη και της Ουρανίας, συνταξιούχος,
κάτοικος Κομοτηνής, οδός Σαμακοβίου
αρ. 20, που γεννήθηκε στην Διώνη Ροδόπης στις 01.01.1947, με ΑΔΤ Φ232798
και ΑΦΜ 017678697Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής
και τον ειδοποιεί, ότι διαφορετικά θα εξετασθούν ερήμην του. Καλείται δια της
παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει
τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και
γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ
ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ: 2531021610 & 6977586267
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Μ. 29923)
Με την υπ΄ αριθμ. 937/2021 Έκθεση του
Εισηγητή Πτωχεύσεων, του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη στην Νομικού
Ευαγγελία, σύνδικο της πτωχεύσεως
της εταιρείας με την επωνυμία «EURO
KMS GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ»
με έδρα την Βούλα Αττικής, επί της οδού
Πλαστήρα αρ. 12 με ΑΦΜ 099788521
και με αριθμό ΓΕΜΗ 122457401000,
να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα της πτώχευσης κατ’ άρθ. 77 και 146 του ΠτΚ, που
περιλαμβάνονται στην από 26.9.2019
έκθεση απογραφής-εκτίμησης με συνολική τιμή εκποίησης 22.774,94 € και
τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής
ήτοι € 15.183,29 και συγκεκριμένα: α)
τριάντα τέσσερα (34) τεμάχια επαγγελματικού εξοπλισμού (εξαρτήματα/αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, φαξ και
έπιπλα γραφείου) εκτιμηθέντα συνολικά
σε € 648,00 και τιμή της αξίας των 2/3
αυτών 432,00 €, β) δεκατρείς χιλιάδες
εκατόν ογδόντα πέντε (13.185) τεμάχια
εμπορευμάτων ειδών κομμωτηρίου και
περιποίησης μαλλιών συνολικής εκτιμηθείσας αξίας € 17.626,94 και τιμή της
αξίας των 2/3 αυτών 11.751,29 € και γ)
δύο (2) οχήματα εκτιμηθέντα συνολικά
σε € 4.500,00 και τιμή της αξίας των 2/3
αυτών ευρώ 3.000,00 €.
Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα
μετά την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας όπως ορίζονται στην
ως άνω έκθεση και ώρα 11:00 ενώπιον του Εισηγητή στο ακροατήριο των
πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ : 69463690343

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Μ. 29906)
Με την υπ΄ αριθμ. 856/2021 Έκθεση
του Εισηγητή Πτωχεύσεων, του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη στην Τσιατά
Βασιλική, σύνδικο της πτωχεύσεως του
Δημητρίου Γκίκα του Παναγιώτη με ΑΦΜ
106014196, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρκαδίας αρ. 15Α, να εκποιήσει με δημόσιο
πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα της
πτώχευσης κατ’ άρθ. 77 και 146 του ΠτΚ,
είτε συνολικά, είτε σε κατηγορίες, είτε
ξεχωριστά το κάθε ένα, που περιλαμβάνονται στην από 26.05.2021 (αρ. κατάθ.
901) έκθεση απογραφής-εκτίμησης με
συνολική τιμή εκποίησης 4.470,00 € και
τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής
(ήτοι 2.980,00 €) και συγκεκριμένα: α)
έξι (6) μηχανήματα επαγγελματικού εξοπλισμού κρεοπωλείου εκτιμηθέντα συνολικά € 170,00 και τιμή της αξίας των
2/3 αυτών 113,33 €, β) τρία (3) οχήματα
εκτιμηθέντα συνολικά σε € 3.800,00 και
τιμή της αξίας των 2/3 αυτών 2.533,33 €
και γ) δύο (2) δίκυκλα εκτιμηθέντα συνολικά σε € 500,00 και τιμή της αξίας των
2/3 αυτών 333,33 €.
Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα
μετά την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας όπως ορίζονται στην
ως άνω έκθεση και ώρα 11:00 ενώπιον του Εισηγητή στο ακροατήριο των
πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΤΣΙΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου
Αθηνών, Κωνσταντίνα Α. Αρβανίτου,
με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που
εδρεύεω στην Αθήνα, οδός Πειραιώς,
αρ. 1, τηλ.: 210.3818981, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από
τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
του Ιωάννη και της Φωτεινής, κάτοικο
Αθηνών, επέδωσα σύμφωνα με την
υπ' αριθμ. 11499/10-09-2021 έκθεσή
μου επίδοσης προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που
εδρεύει στην Αθήνα, για την ΕΝΤΕΛΑ
(ENTELA) ΓΚΟΤΖΑΪ (GOXHAJ) του Χεκουράν (HEKURAN) και της Μιράντας
(MIRANDA), πρώην κάτοικο Βύρωνα
Αττικής, οδός Εμπεδοκλέους αρ. 103105, Τ.Κ. 162 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες, την από 09-09-2021
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ του
υπ' αριθμ. 10340/14-12-2015 ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του
Βύρωνος-Ιωάννου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου Βύρωνα
με αριθμό 1317/31-05-2021, καλούμενη
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να παραστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου, προκειμένου να προβούν από κοινού στη λύση του ανωτέρω συμφώνου
συμβίωσης.
ΑΘΗΝΑ 10-09-2021
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρ. 15601/12-7-2021 έκθεση
επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Χριστόφορου Σωτηράκου κατοίκου Αθηνών,
οδός Κάνιγγος, αρ. 27, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Γεωργίας
Μπαλάση, πληρεξουσίας της Δήμητρας
Μαγιάφα του Αναστασίου και της Βασιλικής κατοίκου Περιστερίου, οδός Φθι-

ώτιδος, αρ. 11, επέδωσα προς τον κο
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
ακριβές κυρωμένο αντίγραφο της με
αριθμό 6687/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ), για τον Aleksander
Hondaj του Ραμαζάν και της Ρονιε πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός
Φθιώτιδος, αρ. 11 και ήδη αγνώστου
διαμονής, με την οποία απαγγέλεται η
λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου,
που τελέστηκε στο Δημαρχείο Περιστερίου Αττικής, στις 11-2-2009, για να λάβει
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 13/07/2021
Ο Δικ. Επιμελητής
Χριστόφορος Σωτηράκος
Τηλ. 6942880647

Ηράκλειο 08-09-2021
Αριθ. Πρωτ. 5292/Φ30.2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος – 71004
Ταχ. Θυρίδα: 1939
Πληροφορίες: Μαρία Μελιδώνη
Τηλέφωνα: 2810-379162
Fax: 2810-379328
E-mail: mmeli@hmu.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατόπιν αιτήματος
εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος:
1. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλ. 2810379848)
- Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοιωτικά
Μοντέλα Παραγωγής και συστήματα CAD/CAM/CAE»
ΦΕΚ 1962/τ.Γ΄/30-08-2021
Α.Δ.Α.: ΨΨ0Ι46ΜΗ2Ι-Τ5Α
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΡΡ23471
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.4521/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται
στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή
διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου www.hmu.gr.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-11-2021.
Ο Πρύτανης
Νικόλαος Κατσαράκης
Καθηγητής

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών
191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου
και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html
1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών

210 6984147

Site: http://nom-athinas.gov.gr
213 2064100, 1539
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
213 2005100
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
210 5561275
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr
210 4148516,
1570,
800 11 405060
ΔΕΗ
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μέτρα για
το ηλεκτρικό ρεύμα
«Ό,τι παράγεται ως νέος πλούτος, θα
διανέμεται στους πολίτες επίκαιρα με
βάση ένα λόγο δικαιοσύνης», δεσμεύθηκε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόηχο
των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα μέτρα για το ηλεκτρικό
ρεύμα θα αφορούν όλες τις εταιρείες
ενεργείας, όχι μόνο τη ΔΕΗ, και
σημείωσε ότι με την επιδότηση στα
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος
ουσιαστικά απορροφάται το σύνολο
της αύξησης στα τιμολόγια.
Από 1ης Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η
επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για το σύνολο των νοικοκυριών
και τις επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης
και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το
τέλος του έτους, διάστημα κατά το
οποίο οι διεθνείς τιμές των καυσίμων
πιέζουν προς τα πάνω το κόστος του
ηλεκτρικού.
Με τον τρόπο αυτό, όπως επεσήμανε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, και σε συνδυασμό με
την έκπτωση καλύπτεται σε μεγάλο
βαθμό ή και στο σύνολό της η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Το όφελος για τα
νοικοκυριά, ανάλογα με τον όγκο της
κατανάλωσης, είναι ότι η επιβάρυνση
που εκτιμάται ότι θα έφτανε μεταξύ
20 και 44 ευρώ θα μηδενιστεί ή θα περιοριστεί στα 2 ευρώ το μήνα εφόσον
συνυπολογιστεί και η έκπτωση 30%
που χορηγεί η ΔΕΗ από τις 5 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία
άλλαξε η εμπορική πολιτική με την
κατάργηση της ρήτρας διοξειδίου του
άνθρακα και την επιβολή αντίστοιχης
ρήτρας χονδρικής τιμής του ρεύματος. «Είναι ένας δρόμος που η ΔΕΗ
ανοίγει για να ακολουθήσουν και οι
ιδιώτες πάροχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Η επιδότηση θα είναι 30 ευρώ ανά
μεγαβατώρα ή 3 λεπτά του ευρώ
ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 300
κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης
(που αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των νοικοκυριών), ενώ αν χρειαστεί
θα επεκταθεί και στο 2022.

«Πακέτο» ύψους 3,4 δισ. ευρώ
ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Π

ακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, με φορολογικές ελαφρύνσεις
για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και κίνητρα για τους
νέους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 85ης

ΔΕΘ.

Τα μέτρα για τη
φορολογική ελάφρυνση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ιδιοκτητών
ακινήτων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι:
Επέ κταση του
«παγώματος» της
ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για
το 2022
Διατήρηση μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών
Μείωση φόρων
επιχειρήσεων από
το 24% στο 22%
(από 1/1/2022)
Μείωση του ποσοστού επιστροφής
των επιστρεπτέων
προκαταβολών
Μείωση ΕΝΦΙΑ
Κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές
Κατάργηση φόρου γονικών παροχών για δωρεές
έως 800.000€
3μηνη παράταση
του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» με κάλυψη 40% επί
των δόσεων των δανείων.
Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρές ασθένειες
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
Συνολικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν σε χαμηλό
συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης,
αυστηρό έλεγχο του ανταγωνισμού, κρατική στήριξη
απέναντι σε ανατιμήσεις και είναι τα εξής:

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Επιδότηση κατανάλωσης ρεύματος (έως 80%) για
το 4ο τρίμηνο 2021
Μειωμένος ΦΠΑ
13% έως Ιούνιο
2022 (καφέ, μη
αλκοολούχα ποτά,
μεταφορές, τουρισμός, σινεμά,
γ υμνα σ τ ή ρι α ,
σχολές χορού)
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης
κατά 20%
Μείωσ η ΦΠΑ
των ζωοτροφών
από 13% στο 6%
(από 1/10/2021)
«Πρώτο ένσημο»
με μπόνους 600
ευρώ για νέους
και επιδότηση
προσλήψεων
Στοχευμένες αναφορές και μέτρα
στήριξης για τους
νέους περιελάμβανε το «καλάθι»
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Καθιερώνεται το
«πρώτο ένσημο»
για την τόνωση των προσλήψεων, μειώνεται το κόστος κινητής τηλεφωνίας, επεκτείνεται το επίδομα
στέγασης.
Αναλυτικότερα τα μέτρα για τους νέους:
Ενίσχυση για 6 μήνες (600€ εργοδότης & 600€ εργαζόμενος) για νέους χωρίς προϋπηρεσία
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και για σπουδαστές
Δημόσιων ΙΕΚ
Κατάργηση τέλους κινητής τηλεφωνίας (από 1/1/2022)
Δωρεάν 50GB για εμβολιασμένους εφήβους 15-17 ετών

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Γονικές παροχές:
Αφορολόγητες
μεταβιβάσεις ακινήτων
και δωρεές χρημάτων
από γονείς σε παιδιά

Χωρίς φόρο η παραχώρηση ακινήτου έως
800.000 ευρώ -ανά γονέα- άλλα και για δωρεά
χρημάτων μέχρι το πόσο αυτό. Διπλασιάζεται
το όριο για δυο γονείς.
Αφορολόγητες μεταβιβάσεις ακίνητων ή ακόμα και χρηματικών ποσών μπορεί να κάνει ο
κάθε γονέας προς τα παιδιά του από την 1η
Οκτωβρίου 2021.
Από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως κάθε γονιός
που σχεδιάζει να γράψει στα παιδιά τους ακίνητη περιουσία έως 800.000 θα απαλλάσσεται
από τον φόρο γονικών παροχών και δωρεών. Το
ίδιο αναμένεται να ισχύσει και για την δωρεά
ποσού έως 800.000 ευρώ ανά γονέα προς τα
τέκνα του. Οι εξαγγελίες αυτές μάλιστα έρχονται σε μια καίρια στιγμή καθώς, σε 3,5 μήνες,
δηλαδή από την 1/1/2022, τίθενται σε εφαρμογή
οι νέες και αυξημένες αντικειμενικές αξίες.
Από την 1η Οκτωβρίου 2021, ο γονιός δεν θα
πληρώνει στην εφορία ούτε ένα ευρώ φόρο,
εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας που
μεταβιβάζει στα παιδιά του δεν υπερβαίνει τις
800.000 ευρώ. Εφόσον, η μεταβίβαση γίνεται
και από τους δυο γονείς τότε το αφορολόγητο
όριο ανεβαίνει στα 1,6 εκατ. ευρώ! Σήμερα, οι
γονικές παροχές από γονείς σε παιδιά είναι
αφορολόγητες μέχρι τα 150.000 ευρώ. Από τις
150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται κλίμακα
φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1% από τις
150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ,
από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις
600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για
τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ
προκύπτει φόρος 10%. (Το αφορολόγητο όριο
διπλασιάζεται σε περίπτωση δυο γονέων)
Επίσης, το νέο ατομικό αφορολόγητο όριο των
800.000 ευρώ (ή το οικογενειακό αφορολόγητο
των 1,6 εκατ. ευρώ) θα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου και για τα χρήματα που θα δίνουν οι γονείς
στα παιδιά τους για να αγοράσουν ακίνητο.
Σήμερα οι δωρεές χρημάτων έως 150.000
ευρώ από γονείς σε τέκνα, για αγορά πρώτης
κατοικίας είναι αφορολόγητες. Για χρηματικά
ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ
επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από
150.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται
φορολογικός συντελεστής 5%, ενώ για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τα 600.000
ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

