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Το εξοχικό
των Παπανδρέου πωλείται
έναντι 1,8 εκατ. ευρώ
Τη μεγάλη απόφαση να βάλει
πωλητήριο στο κτήμα που
διαθέτει στα Λουτρά της
Ωραίας Ελένης στην Αλμυρή
της Κορινθίας και ήταν το
ησυχαστήριό της για δεκαετίες, αλλά και
επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της για κάποια χρόνια, έλαβε η κυρία
Μαργαρίτα Παπανδρέου. Δεν πρόκειται απλώς
για μια αναγκαστική οικονομική κίνηση, αλλά
για το τέλος μιας εποχής για την οικογένεια
Παπανδρέου, αφού το παραθαλάσσιο
οικόπεδο των περίπου 7,5 στρεμμάτων
αγοράστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου
πριν από σχεδόν 60 χρόνια, λίγο καιρό αφότου
επέστρεψε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει τη
φρενήρη πορεία του στα δημόσια πράγματα
της χώρας και να γράψει τη δική του πολιτική
ιστορία. Η απόφαση της Μαργαρίτας για την
πώληση της πολυτελούς βίλας με την πισίνα
και τον κήπο που φτάνει μέχρι την παραλία με
τα βότσαλα δεν ήταν εύκολη.

Φεύγει για Σαουδική
Αραβία η πυροβολαρχία
των ελληνικών
αντιαεροπορικών Patriot
με περίπου 100 αξιωματικούς
Στην αεροπορική βάση της
Τανάγρας έγινε η τελετή
αποχώρησης για τη Σαουδική
Αραβία της πυροβολαρχίας, με
περίπου 100 αξιωματικούς, των
ελληνικών αντιαεροπορικών Patriot. Η τελετή
έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, του
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου
Χαρδαλιά, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου και του Αρχηγού ΓΕΑ
Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.
Η συγκρότηση της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας και η διάθεση μιας Πυροβολαρχίας Κατευθυνομένων Βλήμάτων (ΠΚΒ)
του αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου
βεληνεκούς PATRIOT για την ενίσχυση της
αεράμυνας και της αντιπυραυλικής προστασίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της
διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air and
Missile Defence Concept» (IAMD Concept).
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, τόνισε την ιστορική σημασία της
αποστολής που σκοπό έχει τη διατήρηση της
ειρήνης και την προάσπιση της παγκόσμιας
ασφάλειας.

Αποψη

Παιδεία

Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δουλεύουν
τόσο καλά που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
χρειάζονται ακόμα ενισχυτική δόση, υποστηρίζει ομάδα πολύ γνωστών επιστημόνων
ανοίγοντας μια συζήτηση για το κατά πόσο τις
χρειαζόμαστε.
➞ σελ. 2

Fraport

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ήλθε για να
μείνει και συνδέεται άμεσα με την αναγκαία αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, όπου ήδη έχουν
γίνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση
σε αναμονή και των προτάσεων των πανεπιστημίων
και της σχετικής εισήγησης της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
σελ. 3

Τα 10,5 εκατ. επιβάτες άγγιξε το οκτάμηνο του
2021 η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, με
την κίνηση εξωτερικού ειδικά να έχει υπερδιπλασιαστεί, ενδεικτικό των θετικών επιδόσεων
του εισερχόμενου τουρισμού το καλοκαίρι.

➞

➞ σελ. 8

Παγκόσμια Τράπεζα:

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε
να οδηγήσει 216 εκατομμύρια ανθρώπους
στη μετανάστευση έως το 2050

Μ

έχρι και 216 εκατομμύρια
άνθρωποι θα μπορούσαν
να μεταναστεύσουν έως το
2050 παγκοσμίως για να ξεφύγουν
από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, όπως είναι η
μείωση της αγροτικής παραγωγής,
η έλλειψη νερού και η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας, ένα φαινόμενο που δεν είναι εντούτοις μη
αναστρέψιμο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Το ινστιτούτο με έδρα την Ουάσιγκτον δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση, που συμπληρώνει την πρώτη
έκθεση αυτού του είδους, η οποία
δόθηκε στη δημοσιότητα το 2018 και
επικεντρωνόταν εκείνη την περίοδο
σε τρεις περιοχές του κόσμου: την
υποσαχάρια Αφρική, τη νότια Ασία
και τη Λατινική Αμερική. Προέβλεπε τότε 143 εκατομμύρια «κλιματικούς μετανάστες» έως το 2050 για
αυτές τις αναπτυσσόμενες περιοχές.
Αυτή τη φορά, η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσθεσε άλλες τρεις περιοχές:
την ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, τη βόρεια Αφρική όπως και μια
περιοχή που αποτελείται από την
ανατολική Ευρώπη και την κεντρική
Ασία, προκειμένου να αναπτύξει
«μια παγκόσμια εκτίμηση», εξήγησε
ο Γιούργκεν Φόγκελε, αντιπρόεδρος
της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, σε αυτήν την
έκθεση. «Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτή η πρόβλεψη δεν
είναι δεδομένη», σχολίασε.

«Εάν οι χώρες αρχίσουν τώρα να
μειώνουν τα αέρια που προκαλούν
το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
τις αποκλίσεις αναφορικά με την
ανάπτυξη, να αποκαθιστούν τα
ζωτικής σημασίας οικοσυστήματα
και να βοηθούν τους ανθρώπους να
προσαρμόζονται, η κλιματική μετανάστευση θα μπορούσε να μειωθεί
κατά περίπου 80%, στους 44 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050»,
υπογράμμισε. Αντιθέτως, χωρίς τη
λήψη αποφασιστικής δράσης, θα

υπάρξουν «hotspots» κλιματικής
μετανάστευσης, προειδοποίησε,
με σημαντικές επιπτώσεις για τις
χώρες υποδοχής, που δεν είναι
συχνά καλά προετοιμασμένες στο
να υποδεχθούν πολλούς επιπλέον
μετανάστες.
«Η πορεία των κλιματικών μεταναστεύσεων κατά τη διάρκεια του
προσεχούς μισού αιώνα εξαρτάται
από τη συλλογική δράση μας στο
θέμα της κλιματικής αλλαγής και
την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια»,

κατέληξε ο Φόγκελε, απευθύνοντας
έκκληση να υπάρξει δράση «τώρα».
Προς το παρόν, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι έως το 2050, η
υποσαχάρια Αφρική θα μπορούσε
να δει έως 86 εκατομμύρια κλιματικούς μετανάστες, η ανατολική Ασία
και ο Ειρηνικός 49 εκατομμύρια,
η νότια Ασία 40 εκατομμύρια, η
βόρεια Αφρική 19 εκατομμύρια, η
Λατινική Αμερική 17 εκατομμύρια ,
η ανατολική Ευρώπη και η κεντρική
Ασία, 5 εκατομμύρια.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Έρευνα ΙΟΒΕ:
Εξαρτημένη
από τα ορυκτά
καύσιμα η Ελλάδα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Το 85% της ακαθάριστης διαθέσιμης
ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται
από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και γαιάνθρακες (κυρίως λιγνίτη), γεγονός
που την καθιστά σε μεγάλο βαθμό
εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα.
Επίσης, το 66,5% της ενέργειας που
προσφέρεται στη χώρα είναι από
εισαγωγές σε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο, το οποίο καλύπτει χρήσεις σε
μεταφορές και παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από τη δρ. Φαίη Μακαντάση,
επικεφαλής ερευνών διαΝΕΟσις, στη
διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε
στη Θεσσαλονίκη η Dιεύθυνση Μακεδονίας - Θράκης του Αθηναϊκού
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
Την εκτενή χαρτογράφηση ανέλαβε
για λογαριασμό της διαΝΕΟσις
ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ υπό
τον συντονισμό του καθηγητή Νίκου
Βέττα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας, η συμβολή του τομέα της
ενέργειας στην ελληνική οικονομία
εκτιμάται σε 6 δισ. ευρώ σε όρους
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
ή 3,8% του ΑΕΠ, περίπου 50.000
άτομα απασχολούνται σε αυτόν, ενώ
ο τομέας της ενέργειας είχε συγκρατημένες απώλειες στη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης. Επίσης, το πετρέλαιο και τα προϊόντα μεταποίησής
του αποτελούν το κύριο μέρος του διεθνούς εμπορίου αγαθών της χώρας.
Το 27% των εισαγωγών προϊόντων της
χώρας είναι ενεργειακά προϊόντα,
κυρίως αργό πετρέλαιο, που επεξεργάζεται στα ελληνικά διυλιστήρια
και εξάγεται, ενώ περίπου το 1/3 των
εξαγωγών προϊόντων ενεργειακά
προϊόντα. Γενικά, η αξία των ενεργειακών προϊόντων που εισάγουμε είναι
μεγαλύτερη από αυτών που εξάγουμε
(15 δισ. ευρώ έναντι 10,6 δισ. το 2019).
Ταυτόχρονα, τα φορολογικά έσοδα
από την ενέργεια στην Ελλάδα είναι
σημαντικά υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και στις πρώτες
θέσεις της ΕΕ, όχι μόνο ως ποσοστό
ως προς το ΑΕΠ, αλλά και ως μερίδιο
στα συνολικά φορολογικά έσοδα
(7,4% των συνολικών φορολογικών
εσόδων, έναντι 4,7% του μ.ο. της ΕΕ.
«Ενδιαφέρον έχει κανείς να δει πως
από την τελική τιμή της αμόλυβδης
βενζίνης που πληρώνει ο καταναλωτής, περίπου 1,65ευρώ/λίτρο, τα
0,7ευρώ πηγαίνουν στο κράτος ως
έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια», ανέφερε η κ.
Μακαντάση.
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Κορυφαίοι επιστήμονες:

Οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν χρειάζονται 3η δόση εμβολίου

Τ

α εμβόλια κατά του κορωνοϊού δουλεύουν τόσο καλά που οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν χρειάζονται ακόμα ενισχυτική δόση, υποστηρίζει ομάδα πολύ γνωστών επιστημόνων ανοίγοντας μια συζήτηση για το κατά πόσο τις χρειαζόμαστε.

Οι κυβερνήσεις καλύτερο είναι
να εστιάσουν στην ανοσοποίηση
όσων δεν έχουν εμβολιαστεί και
να περιμένουν για περισσότερα
στοιχεία ως προς το ποια από τα
εμβόλια θα είναι πιο αποτελεσματικά στις ενισχυτικές δόσεις και
σε ποια δοσολογία, υποστηρίζουν
οι συγγραφείς έρευνας που δημοσιεύστηκε στο επιστημονικό
περιοδικό The Lancet και στους
οποίους περιλαμβάνονται δυο
διακεκριμένοι Αμερικανοί της
Food and Drug Administration.
Στηρίζουν τη θέση τους σε μια
σειρά μελετών που έγιναν σε
πραγματικές συνθήκες καθώς
και στοιχεία από κλινικές δοκιμές.
«Καμία μελέτη δεν έχει προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία
διατηρήσιμης μείωσης της προστασίας κατά της σοβαρής νόσησης», λένε οι συγγραφείς. Μπορεί να υπάρχουν
επιπρόσθετοι κίνδυνοι επιπλοκών αν οι τονωτικές ενέσεις
υιοθετηθούν πολύ νωρίς ή πολύ ευρέως.
Όπως σημειώνει το Bloomberg οι περισσότερες χώρες με
άφθονα εμβόλια συζητούν το αν θα δώσουν ενισχυτικές
δόσεις για να ενισχυθεί η ανοσία.
Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ομοφωνία για το θέμα.
Ακόμα και μια μικρή μείωση της αποτελεσματικότητας
κατά της Covid μπορεί να πιέσει το σύστημα υγείας και
έτσι δεν υπάρχει το «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους»,
όπως εξηγεί ο Azra Ghani, καθηγητής επιδημιολογίας
στο Imperial College του Λονδίνου που δεν συμμετείχε
στην έρευνα.

Οι μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν εμβόλια έπεσε μόλις δημοσιεύτηκε η μελέτη, με
την Pfizer να χάνει 2,5% και την
Μoderna 7,7%.
Η ανάλυση συνιστά παράλληλα
χτύπημα για τον Joe Biden που
ανακοίνωσε την στρατηγική του
για την τρίτη δόση τον Αύγουστο
σε κοινή ανακοίνωση με κορυφαίους συμβούλους του όπως
οι Rochelle Walensky, Anthony
Fauci, και Janet Woodcock.
Μεταξύ των επιστημών που
υπογράφουν την έρευνα είναι ο
Marion Gruber, επικεφαλής του
γραφείου του FDA για τις έρευνες και τις αξιολογήσεις εμβολίων και η βοηθός του Philip Krause. Αμφότεροι, σύμφωνα
με το πρακτορείο φαίνεται να αντιστάθηκαν σε πιέσεις του
Ντ. Τραμπ να επιταχύνουν την αρχική έγκριση των εμβολίων. Οι επιστήμονες του ΠΟΥ Soumya Swaminathan,
Ana-Maria Henao-Restrepo και Mike Ryan δούλεψαν
επίσης για τη μελέτη.
«Ακόμα και αν οι τονωτικές δόσεις τελικά εμφανιστεί ότι
μειώνουν τον μεσοπρόθεσμο κίνδυνο σοβαρής νόσησης οι
υφιστάμενες ποσότητες μπορούν να σώσουν περισσότερες
ζωές αν χρησιμοποιηθούν σε μη εμβολιασμένους γράφουν
οι ερευνητές.
Σύμφωνα με παρατηρήσεις από έρευνες που έγιναν έως
τώρα, οι εμβολιασμοί έχουν δώσει κατά μέσο όρο 95%
αποτελεσματικότητα κατά σοβαρής νόσησης, περιλαμβανομένων μεταδοτικών μεταλλάξεων, όπως η Δέλτα, και
πάνω από 80% στην πρόληψη από νόσηση, σημειώνουν.

Η Ελλάδα έχει «ταμείο» 40 δισ. ευρώ
Μέσα στον καταιγισμό των πληροφοριών για τα νέα μέτρα στήριξης και τις εξειδικεύσεις των επιμέρους παρεμβάσεων, η πληροφορία που «μοιράστηκε» ο υπουργός Οικονομικών με την αγορά πέρασε στα ψιλά. Το «ταμείο» του
ελληνικού δημοσίου έχει αυτή τη στιγμή υπόλοιπο 40 δισ. ευρώ.
Με τον κύριο όγκο των εξόδων για την αντιμετώπιση της πανδημίας να έχει ήδη γίνει, ο λογαριασμός εκτιμάται ότι
θα παραμείνει «φουσκωμένος» για πολύ καιρό ακόμη. Τι σημαίνει αυτό το ποσό των 40 δις. ευρώ; Καταρχήν συνιστά
μια πανευρωπαϊκή πρωτιά χωρίς να είναι βέβαιο αν υπάρχει και άλλη χώρα παγκοσμίως που να διαθέτει ρευστότητα
ίση με πάνω από το 21-22% του ΑΕΠ. Κατά δεύτερον σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει τις δανειακές
της υποχρεώσεις για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη και δεν «εκδώσει» ούτε ένα ομόλογο.
Φυσικά, ο στόχος είναι το εντελώς αντίθετο: Να συνεχιστεί μια έντονη εκδοτική δραστηριότητα, να υπάρξουν νέες
κινήσεις στην κατεύθυνση της αναχρηματοδότησης του χρέους που θα φέρουν το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης
(δηλαδή τους τόκους) σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα δανεισμού του 2022 (θα είναι και πάλι της τάξεως των 10-12 δις. ευρώ) μέσα στους πρώτους μήνες της
επόμενης χρονιάς. Αρκεί ένα «νεύμα» της ΕΚΤ ότι θα βρεθεί λύση για τα ελληνικά ομόλογα μετά το τέλος του
προγράμματος επαναγοράς κρατικών χρεογράφων (του λεγόμενου PEPP) για να κρατηθεί το κόστος δανεισμού
χαμηλά και το ταμείο της χώρας γεμάτο.

E-mail: iho@otenet.gr
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Ολοταχώς για πάνω
από το 60% του 2019
ο ελληνικός τουρισμός

Το απρόσμενο «ράλι» του ελληνικού τουρισμού το καλοκαίρι σε συνδυασμό με το
διψήφιο ποσοστό αύξησης της Μέσης κατά
Κεφαλή Δαπάνης ανεβάζουν τώρα ακόμη
περισσότερο τον στόχο για τα τουριστικά
έσοδα της φετινής χρονιάς σε νούμερα που
καλύπτουν ακόμη και το πιο θετικό σενάριο
στο ξεκίνημα της σεζόν.
Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν κορυφαία στελέχη της αγοράς, υπό την προϋπόθεση, πάντα
να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις με
την πανδημία μέσα στο φθινόπωρο, το δίμηνο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
κ. Γρηγόρης Τάσιος , από τη ΔΕΘ ανέφερε ότι ήδη ο στόχος του 50% του 2019 έχει
«πιαστεί», ενώ και ο Σεπτέμβρης θα είναι
ένας καλός μήνας, περισσότερο για τη Νότια
Ελλάδα λόγω καιρικών συνθηκών.
Η πλέον αισιόδοξη εκτίμηση όμως έρχεται
δια στόματος του κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Sani/Ikos και
επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων: «Τα τουριστικά
έσοδα της χώρας θα μπορούσαν να αγγίξουν
τα 12 δισ. ευρώ φέτος», δήλωσε χαρακτηριστικά στα κοινωνικά δίκτυα ο ίδιος, νούμερο
το οποίο ουδείς μπορούσε να φανταστεί,
μόλις ένα τρίμηνο πρίν, τον περασμένο Ιούνιο,
όταν το ξεκίνημα της σεζόν ήταν «χλιαρό».
Από πλευράς του ΣΕΤΕ, στο ξεκίνημα της
σεζόν, τον Μάιο και με τα τότε επιδημιολογικά δεδομένα της περιόδου, ο πήχης για
ένα ρεαλιστικό σενάριο ήταν για ένα 40%
των εσόδων του 2019, ή αλλιώς κοντά στα
7,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 18,2 δισ. ευρώ
προ διετίας, ενώ ο στόχος του 50% ή αλλιώς
στα 9 δισ. ευρώ θεωρούνταν παραπάνω από
ικανοποιητικός. Τώρα και με τα δεδομένα
του Αυγούστου, ο πήχης για το νέο στόχο
ανεβαίνει όχι μόνο από το 50% αλλά ακόμη
και πάνω από το 60% (ποσοστό που μεταφράζεται σε διψήφιο νούμερο που μπορει
να αγγίξει και τα 11 δισ. ευρώ) με ό,τι θετικό
αυτό σημαίνει για την ανάπτυξη του ΑΕΠ.
Εξ’ ού και σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη σε
αυτή την περίπτωση «το ελληνικό ΑΕΠ
θα αυξηθεί σε ποσοστό πάνω από 6%». Ο
ίδιος, πέραν των υψηλών πληροτήτων και
αφίξεων του Αυγούστου που ενισχύουν τα
έσοδα, έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη και
την παράμετρο της σημαντικής αύξησης της
δαπάνης ανά άφιξη κατά 25% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019 φέτος, με την
προσέλκυση υψηλού οικονομικού επιπέδου
επισκεπτών που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό
μεταξύ άλλών και στην έλλειψη επιλογών, με
κλειστούς πολλούς διεθνείς προορισμούς και
περιορισμένη την κρουαζιέρα.
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Σκέρτσος: Πώς θα δίνεται
η επιχορήγηση
του «πρώτου ενσήμου»
Αναλυτικές απαντήσεις για το μέτρο του πρώτου
ενσήμου έδωσε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης
Σκέρτσος, «μέτρο που έχει ως στόχευση», όπως
επεσήμανε, «να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ
στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά εργασίας, να
στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και ταυτόχρονα
να "ασπρίσουμε" την αγορά εργασίας». Ενώ στο
πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης κατηγόρησε
ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής ότι «επιδιώκουν την
αδράνεια».
Αναλυτικά, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του
STAR, επικαλούμενος κατ' αρχάς τα στοιχεία
που είναι σε γνώση της κυβέρνησης και τα οποία
αφορούν στη λειτουργία της αγοράς εργασίας,
παρατήρησε πως «εκεί εντοπίζουμε μια βαθιά
στρέβλωση σε ό,τι αφορά την είσοδο των νέων
στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε ότι τα νέα
παιδιά που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια, δεν
μπορούν εύκολα να μπουν στην αγορά εργασίας
διότι οι εργοδότες ζητούν να έχουν προϋπηρεσία. Αυτό, όταν δεν έχεις δουλέψει όσο σπουδάζεις, είναι ένα πρόβλημα. Δίνουμε ένα κίνητρο,
ένα βοήθημα τόσο στο εισόδημα του νέου όσο
και στον επιχειρηματία, να μειώσουμε το μη
μισθολογικό κόστος. Έτσι, ο επιχειρηματίας να
προχωρήσει στην πρόσληψη του νέου και ο νέος
ταυτόχρονα να απορρίψει μια πιθανή πρόταση
για "μαύρη" εργασία, που δυστυχώς βλέπουμε ότι
συμβαίνει συχνά στην ελληνική αγορά εργασίας».
Παράλληλα ο υπουργός Επικρατείας περιέγραψε την κυβερνητική στόχευση «να κρατήσουμε
τα παιδιά μας εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική
αγορά εργασίας, να στηρίξουμε τις ελληνικές
επιχειρήσεις, να στηρίξουμε το διαθέσιμο
εισόδημα και ταυτόχρονα να "ασπρίσουμε" την
αγορά εργασίας που δυστυχώς εμφανίζει αρκετά
φαινόμενα παραοικονομίας».
Και, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού, «κάθε τρεις μήνες θα δίδονται από 300
ευρώ στον εργαζόμενο και τον εργοδότη, και στο
επόμενο τρίμηνο το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή θα
παίρνει 100 το μήνα στην τσέπη του ο εργαζόμενος και 100 ευρώ ο εργοδότης για τη μείωση του
μη μισθολογικού κόστους».
Διευκρινιστικά επίσης, «στους έξι μήνες θα
σταματάει αυτή η δυνατότητα, αλλά το μέτρο
λειτουργεί συμπληρωματικά με τις επιπλέον
50.000 θέσεις εργασίας για τις οποίες το κράτος
έρχεται να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές.
'Αρα, εδώ έχουμε 150.000 θέσεις εργασίας όπου
το κράτος επιδοτεί το μη μισθολογικό κόστος και
μετά το εξάμηνο επομένως το κράτος θα στέκεται συμπαραστάτης στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο, ώστε να συνεχίσει να δουλεύει με τη
σχετική στήριξη». Στη συνέχεια και απαντώντας
σε άλλο ένα διευκρινιστικό ερώτημα, ανέφερε
ότι «το μέτρο αφορά τους νέους που δεν έχουν
καθόλου προϋπηρεσία ώστε να κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στην αγορά εργασίας».
Σε ένα άλλο θέμα, αυτό της κυβερνητικής
απάντησης στην άνοδο των τιμών, εξήγησε πως η
δέσμη μέτρων «έρχεται να συμβάλει σε πολλούς
στόχους, και στην αντιμετώπιση της όποιας
ακρίβειας έρχεται μέσα από τις διεθνείς ανατιμήσεις, αλλά και σε αναπτυξιακούς στόχους, να
στηρίξει επιχειρήσεις δηλαδή, να κάνει περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας, να έχουμε μια πιο δυναμική ανάπτυξη. Είδαμε στα στοιχεία που βγήκαν για το β'
τρίμηνο ότι ήδη η ελληνική οικονομία τρέχει με
ρυθμούς υψηλότερους ως προς την ανάπτυξη, τη
μεγέθυνση του ΑΕΠ, από την υπόλοιπη Ευρώπη»,
σημείωσε με έμφαση ο Α. Σκέρτσος.

Ν. Κεραμέως:

«Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
ήρθε για να μείνει»

Η

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ήλθε για να μείνει και συνδέεται άμεσα με
την αναγκαία αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, όπου ήδη έχουν γίνει
σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση σε αναμονή και των προτάσεων των
πανεπιστημίων και της σχετικής εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης,
προκειμένου οι σπουδές των νέων να έχουν αντίκρισμα, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.
Η υπουργός μιλώντας Στη συζήτηση συμμετείχαν ο
τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Νίκος
Φίλης, ο πρύτανης του ΑΠΘ καθ. Νίκος Παπαϊωάννου,
ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου και ο διευθυντής
του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της
ΓΣEΕ, Χρήστος Γούλας.
«Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, είπε η υπουργός μιλώντας
στη θεματική ενότητα «Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία
για το παρόν και το μέλλον» του Thessaloniki Helexpo
Forum, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Η χώρα μας είναι
πρώτη στον αριθμό φοιτητών σε χώρες της ΕΕ σε αναλογία πληθυσμού και τελευταία στον αριθμό αποφοίτων.
Υπάρχουν τμήματα που έχουν αριθμό αποφοίτησης 3
στους 100 κατά έτος και νομίζω όλα αυτά μιλούν από
μόνα τους», τόνισε η κ. Κεραμέως, απαντώντας στον κ.
Φίλη ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως «υπάρχει μία
υποκρισία στην κουβέντα ότι τα παιδιά που δεν μπορούν
να μπουν με υψηλούς βαθμούς στα πανεπιστήμια δεν
μπορούν να τελειώσουν», αμφισβητώντας ότι «υπάρχει
έρευνα, που να ξέρουμε ποιοι δεν τελειώνουν».
Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι οι αλλαγές στο σύστημα
εισαγωγής με τη θεσμοθέτηση της ΕΒΕ στοχεύουν σε
«σπουδές με αντίκρισμα, πραγματικές επιλογές για
τους νέους, όχι απλά να ακολουθείται μία πρακτική του
‘'τάζω στους πάντες τα πάντα'', όλοι να εισαχθούν στο
πανεπιστήμιο αδιαφορώντας τελικά αυτοί οι νέοι μας
θα μπορέσουν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν και
εντέλει να έχουν μία προοπτική όπως την επιθυμούν».
Αποτιμώντας το μεταρρυθμιστικό έργο της διετίας στην
Παιδεία τόνισε ότι η κυβέρνηση «έχει ήδη θεσμοθετήσει
το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος για την παιδεία
όπως εξαγγέλθηκε προεκλογικά τον Νοέμβριο του 2018
με δύο νομοθετήματα για το δημόσιο σχολείο, ένα για
τα ιδιωτικά σχολεία, μία βασική μεταρρύθμιση για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και δύο νομοθετήματα στην Ανώτατη Εκπαίδευση».
Σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, μετά την ψήφιση των νόμων, επισήμανε ότι έχει
προχωρήσει. Αναφερόμενη ενδεικτικά στην σύνδεση
της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με αντικειμενικά και
ποιοτικά κριτήρια, σημείωσε ότι «μέχρι τότε (σ.σ. πριν
την ψήφιση του νόμου 4653/20) ο εκάστοτε υπουργός
Παιδείας μπορούσε να χρηματοδοτήσει τα πανεπιστήμια,
όπως εκείνος έκρινε», ενώ σχετικά με την δυνατότητα
που δόθηκε στα ΑΕΙ να ιδρύουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τόνισε ότι «με πολύ μεγάλη
υπερηφάνεια το ΑΠΘ έχει ανακοινώσει την εκκίνηση της
πρώτης αγγλόφωνης ιατρικής στην ιστορία της χώρας μας
με ενδιαφέρον από χιλιάδες φοιτητές από πάρα πολλές
χώρες από όλον τον κόσμο». Τόνισε ακόμη ότι «δώσαμε
τέλος στο άσυλο ανομίας των πανεπιστημίων», ενώ για
τις επικείμενες πρωτοβουλίες ανέφερε πως «ερχόμαστε
σε νομοθετήματα σχετικά με την ενίσχυση και αναβάθμιση του πλαισίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον
εκσυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ και την αναδιάρθρωση
του ακαδημαϊκού χάρτη».
Ο κ. Φίλης αμφισβήτησε την ορθότητα της υιοθέτησης
της ΕΒΕ, σημειώνοντας ότι «τη βάση του 10 κατάργησε

η κυρία Διαμαντοπούλου, διότι υπήρχε μία κατεύθυνση
ευρωπαϊκή που ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των αποφοίτων
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί ζητούμενο ήταν ένα
μοντέλο αποφοίτων που χρειάζεται ανθρώπους υψηλής
εκπαίδευσης και κατάρτισης».
«Προφανώς και θέλουμε οι φοιτητές που μπαίνουν να
τελειώνουν αλλά ποια μέτρα λαμβάνονται για να μπορούν
να τελειώνουν τα παιδιά στην ώρα τους; Στην Ευρώπη έχει
επιλεγεί το μοντέλο των πρακτικών μέτρων ενίσχυσης
των παιδιών, όπως με ενισχυτική διδασκαλία» είπε, ενώ
απευθυνόμενος στον πρύτανη του ΑΠΘ, παρατήρησε ότι 1.000 λιτότεροι φοιτητές εισήχθησαν φέτος στο
Αριστοτέλειο.
Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε ότι με
συνολική θετική τοποθέτηση της Συνόδου των Πρυτάνεων «για πρώτη φορά τα πανεπιστήμια έχουν ρόλο στην
αυτονομία τους με τον καθορισμό της βάσης εισαγωγής
από τα ίδια τα τμήματα».
Σχετικά με τη θέση του ΑΠΘ στη διαβούλευση για τον
επανασχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη εξήγησε πως
το πανεπιστήμιο ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας δεν
μπορεί να παραμένει αποκομμένο από τις σύγχρονες
εξελίξεις σε κάθε πεδίο και έτσι υπάρχει «διεργασία
μετεξέλιξης των προγραμμάτων σπουδών ώστε πλέον
να μην έχουν ως βασικό στόχο μόνο τη γνώση, αλλά
την παραγωγή επιστημόνων με δεξιότητες ώστε να τους
εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας».
Αποτιμώντας τα αποτελέσματα εφαρμογής της ΕΒΕ
εκτίμησε πως δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στα τμήματα
του ΑΠΘ, σχολιάζοντας σε σχέση με την περίπτωση
της Αρχιτεκτονικής του Δημοκρίτειου πως «θα πρέπει
και εμείς ως διδάσκοντες και διοικήσεις να έχουμε μία
σύνεση και λογική απέναντι στις επιλογές που θα έχει
το κάθε τμήμα στη διαμόρφωση της ΕΒΕ».
Απαντώντας στις αιτιάσεις του τομεάρχη Παιδείας του
ΣΥΡΙΖΑ περί αστυνομοκρατίας στο ΑΠΘ ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε η διοίκηση του ΑΠΘ εφάρμοσε και θα
εφαρμόζει τον νόμο, διότι «ζούμε σε ένα κράτος δικαίου
και από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ένας νόμος, είτε μας
αρέσει, είτε όχι, πρέπει να εφαρμόζουμε τον νόμο», σχολιάζοντας πως στα πανεπιστήμια υπήρχαν για δεκαετίες
«φοβικά σύνδρομα και στο θέμα της ασφάλειας και των
ξενόγλωσσων προγραμμάτων όπου κι εκεί είχαμε πολιτικό
ακτιβισμό, όπως και στη σύνδεση της χρηματοδότησης
σε σχέση με την αξιολόγηση των ΑΕΙ».
Στις αποκλίσεις μεταξύ του ελληνικού και των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, τις οποίες υποδεικνύουν οι κακές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις
πανελλαδικές εξετάσεις ή σε διεθνείς διαγωνισμούς
όπως η αξιολόγηση PISA αναφέρθηκε ο κ. Αντωνίου
εξηγώντας πως προτεραιότητα για τη γεφύρωση του
χάσματος είναι ο επανασχεδιασμός των προγραμμάτων
σπουδών, που ήδη έχει ξεκινήσει. «Τα προγράμματα
αυτά αποτελούν μία αναγκαιότητα διότι το σχολείο έχει
ουσιαστικά προγράμματα σπουδών από το ‘98 και το
2003. Ο μέσος όρος ζωής των σχολικών προγραμμάτων
στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι τα 7-8 χρόνια. Εμείς
έχουμε υπερβεί τα 18 και σε κάποια προγράμματα τα 20».
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

20°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16°C - 29°C

ΠΑΤΡΑ

17°C - 28°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21°C - 27°C

ΛΑΡΙΣΑ

15°C - 31°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τι να «κόψετε» για
να μη σας προδώσει
η καρδιά σας στα 50
Δύο κοινά διατροφικά μοτίβα,
που περιλαμβάνουν υψηλή κατανάλωση σοκολάτας και γλυκών μπορεί να σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και θανάτου στη
μέση ηλικία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMC
Medicine.
Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές
από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εντόπισαν δύο δίαιτες
που σχετίστηκαν με αυξημένο
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και θανάτου στη μέση
ηλικία. Η πρώτη περιελάμβανε
πολλή σοκολάτα, γλυκίσματα,
βούτυρο και λευκό ψωμί και λίγα
φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Η δεύτερη περιελάμβανε πολλά ροφήματα με σακχαρούχα
γλυκαντικά, χυμούς φρούτων,
σοκολάτα, προιόντα ζαχαροπλαστείου, επιτραπέζια ζάχαρη και
συντηρητικά και λίγο βούτυρο
και τυρί υψηλών λιπαρών.
Για να εξετάσουν τις επιδράσεις
της διατροφής στον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και θνησιμότητας, οι συγγραφείς ανέλυσαν δεδομένα 116.806 ενηλίκων
από την Αγγλία, τη Σκωτία και
την Ουαλία, με ηλικία από 37 έως
73 ετών και μέση ηλικία τα 56 έτη.
Οι συμμετέχοντες ανέφεραν το
φαγητό που κατανάλωσαν κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων
24 ωρών και στη συνέχεια οι ερευνητές αναγνώρισαν τα θρεπτικά
συστατικά τις ομάδες τροφίμων
που είχαν καταναλώσει οι συμμετέχοντες και υπολόγισαν τα
περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων και θνησιμότητας, μέσω
αρχείων εισαγωγής στο νοσοκομείο και θανάτων μέχρι το 2017
και το 2020 αντίστοιχα.
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4
Επιστολή βουλευτών
ΗΠΑ σε OHE:
Μέτρα εναντίον
της Τουρκίας
για το άνοιγμα
των Βαρωσίων
Tα μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο
με μία κοινή επιστολή καλούν τον
γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
να λάβει απτά μέτρα εναντίον
της Τουρκίας για το άνοιγμα των
Βαρωσίων.
Τη διακομματική επιστολή υπογράφουν 19 βουλευτές, οι οποίοι ζητούν
από τον ΟΗΕ να χρησιμοποιήσει
όλα τα διπλωματικά και πολιτικά
εργαλεία που διαθέτει για να
απαιτήσει από την Τουρκία να σταματήσει τις συνεχείς παραβιάσεις
της κυπριακής κυριαρχίας και του
διεθνούς δικαίου.
Όπως σημειώνουν οι Αμερικανοί
βουλευτές, «χαιρετίζουμε την καταδίκη εκ μέρους του Συμβουλίου
Ασφαλείας αυτής της απαράδεκτης
αλλαγής του καθεστώτος (των
Βαρωσίων) από την Τουρκία και
τους Τουρκοκύπριους και σας παρακαλούμε να στείλετε το μήνυμα
στην Τουρκία ότι η αντίδραση των
Ηνωμένων Εθνών δεν θα περιοριστεί στη ρητορική εάν οι αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη
Βαρώσια συνεχίσουν να παραβιάζονται».
Η πρωτοβουλία ανήκει στους
συμπροέδρους της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο,
Καρόλιν Μαλόνι και Γκας Μπιλιράκη, και στον ομογενή βουλευτή Κρις
Πάππας.
Στην επιστολή αποδομούνται
λεπτομερώς οι τουρκικοί ισχυρισμοί
για τα Βαρώσια και υπενθυμίζονται
οι πρόσφατες ενέργειες της Άγκυρας που παραβιάζουν κατάφορα το
διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, οι
Αμερικανοί βουλευτές κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για τα μελλοντικά σχέδια της Τουρκίας, τα οποία
προβλέπουν την υλοποίηση μαζικών
έργων υποδομής στην περίκλειστη
πόλη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, η επιστολή ενθαρρύνει
τον γγ να ασκήσει τη δικαιοδοσία
των Ηνωμένων Εθνών στη διοίκηση
της περιοχής, ώστε:
– Να αποτρέψει την επανεγκατάσταση των Βαρωσίων.
– Να επιδιώξει την άμεση και πλήρη
εφαρμογή των αποφάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώσια.
– Να εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας και
των Τουρκοκυπρίων που προσπαθούν παράνομα και μονομερώς να
ανοίξουν την πόλη.

Στην Αθήνα Μακρόν και Ντράγκι
στις 17 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο
της συνάντησης των EuroMed7

Σ

τις 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί
τους ηγέτες του EuroMed7, αλλά και τους πρωθυπουργούς Σλοβενίας και Κροατίας που
θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη Σύνοδο Κορυφής.

Η σ υνάντ ηση θα πραγματοποι ηθεί στο
Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος
Νιάρχος», αν και
αρχικά ήταν προγραμματισμένη
να γίνει στα Χανιά
και ο πρωθυπουργός να υποδεχόταν τους ηγέτες
του EuroMed7
στο πατρικό του
σπίτι.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται
να υποδεχθεί τον Ο Μάριο Ντράγκι και ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν, εκτός απροόπτου, τον Κύπριο πρόεδρο
Νίκο Αναστασιάδη, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ,
τον Ιταλό Μάριο Ντράγκι, τον πρωθυπουργό της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, καθώς και τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας
Γιάνετς Γιάνζα και της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.
Απών θα είναι ο Πορτογάλος πρόεδρος, Αντόνιο Κόστα,
καθώς στη χώρα θα διεξάγονται δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές.
Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν ζητήματα της
Ανατολικής Μεσογείου, της κλιματικής κρίσης, της πολιτικής
προστασίας και οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν.
Στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη Σύνοδο
των EuroMed7, είπε ότι «κάθε χρόνο βρίσκονται σε διαφορετική
χώρα οι ηγέτες των επτά πλέον Μεσογειακών χωρών, εμείς
διευρύναμε τη σύνθεση. Συμπεριλάβαμε και την Κροατία και
τη Σλοβενία ως μεσογειακές χώρες. Η μεν Κροατία εμφανώς
χώρα στην Αδριατική. Η Σλοβενία με μικρότερη ακτή, αλλά τυ-

πικά λογίζεται ως
μεσογειακή χώρα.
Άρα θα είμαστε
εδώ εννέα αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων για
να συζητήσουμε
τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη Μεσόγειο
και τα γεωπολιτικά ζητήματα.
Όπως κάναμε
και πέρυσι, θέλω
να θυμίσω, όταν
βρεθήκαμε στην
Κορσική. Αλλά
και σε μία έκτακτη Σύνοδο την
οποία κάνουμε για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
και το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα για την
αντιμετώπισή τους. Θα έλεγα ότι είναι μία συνέχεια της συζήτησης η οποία έγινε στη Μασσαλία ως προς την προστασία
της βιοποικιλότητας και της συζήτησης που, ήδη, σας ανέπτυξα για τη δυνατότητα και την ανάγκη να συνεργαστούμε
καλύτερα και στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, ειδικά
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Άρα, θα έχουμε μία
πολύ πλούσια ατζέντα. Τυχαίνει να είναι φέτος η σειρά μας να
οργανώσουμε αυτή τη συζήτηση. Και φυσικά πάντα αυτές οι
συναντήσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να ευθυγραμμιστούμε
καλύτερα ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές που μπορούμε
να ακολουθήσουμε».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αφίξεις των ηγετών στο Κέντρο
Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» θα ξεκινήσουν στις 15:00 της
17ης Σεπτεμβρίου και η Ολομέλεια θα ξεκινήσει στις 15:30. Δύο
ώρες αργότερα, στις 19:30, θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις
στα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δείπνο.

Βρετανία: Πέθανε στα 79 της η μητέρα
του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η μητέρα του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον. Την είδηση του θανάτου της Σάρλοτ
Τζόνσον Γουάλ, επαγγελματία ζωγράφου έκανε γνωστή η εφημερίδα Telegraph.
H Τζόνσον Γουάλ πέθανε «ξαφνικά και ειρηνικά» σε νοσοκομείο του Λονδίνου τη Δευτέρα, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη ανακοίνωση της οικογένειας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Τζόνσον Γουάλ διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία 40 ετών.
Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Δεν ήταν άμεσα εφικτή η επικοινωνία με εκπροσώπους της οικογένειας.
Ο Τζόνσον είχε περιγράψει τη μητέρα του ως την «ανώτερη αρχή» στην οικογένεια κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου
του Συντηρητικού Κόμματος το 2019.
«Θα παραθέσω τη φράση της ανώτερης αρχής στην οικογένειά μου – της μητέρα μου – και παρεμπιπτόντως για όσους
ψάχνουν εναγωνίως διαιρέσεις εντός της οικογένειάς μου σε θέματα για την ΕΕ, θέλω να ξέρετε ότι έχω κρατημένο τον άσο
στο μανίκι μου – η μητέρα μου ψήφισε “Έξοδο” από την ΕΕ», είπε τότε ο Τζόνσον.
«Προσπαθώ να ζωγραφίζω κάθε μέρα αν μπορώ, αν και πρέπει να πηγαίνω συχνά στο νοσοκομείο. Εξακολουθώ να μπορώ
να ζωγραφίζω, αν και το χέρι μου κάνει ξαφνικά μια κίνηση που είναι εντελώς ακούσια και αυτό με κάνει σχεδόν να κλαίω»
είχε πει η Τζόνσον Γουάλ σε μια συνέντευξή της στην σε εφημερίδα το 2008.
Αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του Τζόνσον ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ηγέτης των Εργατικών
Κρι Στάρμερ είπε: “Λυπάμαι πολύ που έμαθα για την απώλεια του πρωθυπουργού. Τα συλλυπητήριά μου σε αυτόν και την
οικογένειά του”.
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Ηλεκτρονικά
εισιτήρια: Αύξηση
έως και 200%
παγκοσμίως
μέχρι το 2022

Έρευνα της Juniper Research αναφέρει ότι οι συναλλαγές που θα έχουν
γίνει με ηλεκτρονικά εισιτήρια μέχρι
το 2022 θα έχουν ξεπεράσει τα 32 δισ.
Κατακόρυφη αύξηση στα ηλεκτρονικά εισιτήρια και τη χρήση τους σε
παγκόσμιο επίπεδο προβλέπει έρευνα της Juniper Research.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της,
μέχρι το 2022 οι συναλλαγές που θα
έχουν γίνει με ηλεκτρονικά εισιτήρια
θα έχουν ξεπεράσει τα 32 δισ., αύξηση
υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020,
που είχαν φτάσει μόλις τα 12,7 δισ.
Όπως αναφέρεται στην έρευνα της
Juniper Research, η αύξηση αυτή
θα οφείλεται στη χαλάρωση των
περιορισμών που αφορούν στις μετακινήσεις κυρίως μέσα στις πόλεις,
αλλά και στα ταξίδια.
Η έρευνα επισημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια δεν αναμένεται
να αυξηθούν πολύ σε ό,τι αφορά τα
αεροπορικά ταξίδια, καθώς η αγορά
εισιτηρίων από αεροπορικές εταιρείες ήταν ήδη ψηφιοποιημένη σε
μεγάλο βαθμό και πριν την πανδημία
του κορωνοϊού.
«Ο μοναδικός τομέας που θα ανατρέψει αυτήν την τάση είναι η αεροπορική βιομηχανία, η οποία έχει πληγεί
ιδιαιτέρως από την πανδημία και οι
ψηφιακές συναλλαγές υπολογίζονται
για το 2020 με μείωση σχεδόν κατά
400 δισ. δολάρια», αναφέρει συγκεκριμένα η έρευνα.
Προβλέπει δε ότι η ανάκαμψη στα
αεροπορικά ταξίδια και τις συναλλαγές από τα ηλεκτρονικά εισιτήρια
θα φτάσει τα επίπεδα προ πανδημίας
το 2024.
Η έρευνα της Juniper Research τονίζει ακόμη ότι οι ψηφιακές πληρωμές
και οι ανέπαφες συναλλαγές, που
αυξήθηκαν αισθητά από το ξέσπασμα της πανδημίας, θα αποτελούν
στο εξής σταθερές καταναλωτικές
συνήθειες, γεγονός που θα επηρεάσει
και την αγορά ψηφιακών εισιτηρίων.
Μάλιστα, μέχρι το 2026 αναμένεται
η ζήτηση για ηλεκτρονικά εισιτήρια
να αποτελεί το 23% του όγκου των
ψηφιακών συναλλαγών, ποσοστό που
το 2019 έφτανε μόλις στο 10%.
Στα αποτελέσματα της έρευνας τονίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές του
κλάδου των μεταφορών θα πρέπει
να στραφούν στην ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς
οι καταναλωτές που προτιμούν τις
ανέπαφες συναλλαγές αναμένεται
στο εξής να αυξάνονται όλο και περισσότερο.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια η έρευνα προβλέπει ενίσχυση
στα 5,25 δισ. μέχρι το 2022, από 1,7
δισ. το 2020, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη έως και 200%.
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Νέες επενδύσεις στην
Ελλάδα σχεδιάζουν
γερμανικές εταιρείες
Την πεποίθησή του ότι θα μεγεθυνθεί
περαιτέρω το αποτύπωμα των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων κι
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα
είναι στο γ’ τρίμηνο, φέτος, υψηλότερος του β’ τριμήνου, εξέφρασε ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετούμενος στο δείπνο που παρέθεσε, χθες,
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας κατά τη διάρκεια ανοικτού διαλόγου με το κοινό, που έλαβε
χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
υπογράμμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος στη χώρα, ενώ από την
πλευρά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης,
στάθηκε στην τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων
του νέου ΕΣΠΑ. Στον χαιρετισμό
του ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας, Dr. Ernst
Reichel, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Είμαι πεπεισμένος, ότι η Γερμανία θα
είναι και φέτος ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα. Στον τομέα της
πληροφορικής για παράδειγμα υπάρχουν πολλοί «κρυφοί πρωταθλητές»
στις διμερείς οικονομικές μας σχέσεις, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και
στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι γερμανικές
εταιρίες με μακρά παράδοση βλέπουν
νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις
τους στην Ελλάδα». Ειδικότερα, κατά
τη διάρκεια του δείπνου, ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, αναφέρθηκε τόσο στα
σχέδια γερμανικών επιχειρήσεων για
νέες επενδύσεις στην Ελλάδα όσο
και στο ισχυρό τουριστικό ρεύμα από
τη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι.
«Οι γερμανικές επενδύσεις έχουν τη
μερίδα του λέοντος στη χώρα μας, οι
οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών
γίνονται ολοένα και στενότερες», είπε
χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανέδειξε
στην ομιλία του τις πολύ καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, προβλέποντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
το γ’ τρίμηνο του 2021 θα είναι ακόμα
καλύτερος του β’ (+16,2% συγκριτικά
με το β’ τρίμηνο του 2020) και, άρα,
όπως είπε, «ο ρυθμός ανάπτυξης
για το σύνολο του 2021 θα ανέλθει
στο 5,9%». «Πρόκειται για ανάπτυξη
διατηρήσιμη, καθώς δεν βασίζεται
μόνο στην κατανάλωση αλλά και
τις επενδύσεις και τις εξαγωγές»,
υπογράμμισε και στάθηκε παράλληλα
στα μεγάλα επιχειρηματικά deals των
τελευταίων ημερών και ιδιαίτερα στην
πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ προς
2,1 δις ευρώ και την ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΠΑ Υποδομών προς 734 εκατ.
Ευρώ, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ:

Υπάρχει επάρκεια νερού, αλλά
δεν πρέπει να το σπαταλάμε

Τ

ην κατάσταση σε ό,τι αφορά την επάρκεια του νερού στην Ελλάδα περιέγραψε ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπος Σαχίνης, μιλώντας σε ημερίδα με
θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και η Στρατηγική
κατεύθυνσης προς το μέλλον» που διοργάνωσε το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
Ο κ. Σαχίνης επισήμανε ότι
«στην Ελλάδα έχουν γίνει
πολλά έργα τις τελευταίες
δεκαετίες οπότε δεν υπάρχει
θέμα λειψυδρίας ή έλλειψης
νερού» ωστόσο υπογράμμισε ότι «αυτό δεν σημαίνει
ότι πρέπει να σπαταλάμε το
νερό». Σε ό,τι αφορά την Αθήνα σημείωσε ότι τα δίκτυα είναι 60 ετών και γνωστοποίησε
ότι η ΕΥΔΑΠ προσπαθεί να
τριπλασιάσει τον ρυθμό αλλαγής των δικτύων.
Παράλληλα η εταιρεία κάνει ανακύκλωση όχι μόνο του
νερού άρδευσης αλλά και των υλικών που βγαίνουν από τα
κέντρα επεξεργασίας λυμάτων ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και
νέα έργα όπως εκείνο που υλοποιείται στο Δήμο Αθηναίων
μέσω του οποίου γίνεται καθαρισμός λυμάτων για πότισμα
σε ορισμένες περιοχές.
Τόνισε, επίσης ότι το νερό στην Αθήνα έρχεται από πηγές
στην Δυτική Ελλάδα, στην ορεινή Ναυπακτία και είναι
καθαρό νερό ενώ διανέμεται αφού καθαριστεί ακόμη περαιτέρω. Επιπλέον γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακοί
έλεγχοι οπότε η ποιότητα του νερού είναι από τις καλύτερες
σε όλη την Ευρώπη.
Από την πλευρά του, ο Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ-1,06% μίλησε για τα έργα
που κάνει η εταιρεία και αναφέρθηκε στην επέκταση των
εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου νερού ώστε να παρέχεται περισσότερο νερό στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης.

Επιπρόσθετα, όπως είπε,
μετά από 40 χρόνια επισκευάζεται ο υδαταγωγός
της Αραβησσού, ένα έργο
πνοής για τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα εν λειτουργεία του αγωγού χωρίς να
επηρεάζεται η καθημερινότητα των πολιτών. Ακόμη αναβαθμίζεται ο βιολογικός στη Σίνδο, η ΕΥΑΘ
γίνεται ιδιοπαραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας με
μια μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας 5 Μεγαβάτ και ενός
φωτοβολταϊκού και δίνεται βαρύτητα στην αποχέτευση με
ένα έργο πολύ σημαντικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκείνο
της σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου με τον βιολογικό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και πρόγραμμα τηλεμετρίας ώστε να
ελέγχονται ανά πάσα στιγμή οι ποσότητες του νερού, ενώ
έχουν συνδεθεί τα υδραγωγεία Αλιάκμονα και Αραβησσού
ώστε να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης της
πόλης και σκοπός της εταιρείας είναι ο περιορισμός των
απωλειών του νερού από το 28% στο οποίο βρισκόμαστε,
(στο μη τιμολογούμενο νερό) στο 15% ως το 2030.
Στις απειλές που μπορεί να υπάρξουν και σχετίζονται με
το νερό αναφέρθηκε ο Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής
του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης EPLO μιλώντας
ειδικότερα για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, την ξηρασία,
τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές σε δάση και σε
φυσικά οικοσυστήματα.

Λογαριασμοί ρεύματος:
Διευκρινίσεις για τα 3 μέτρα συγκράτησης των τιμών
Τρία μέτρα συνθέτουν τη δέσμη των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην
ηλεκτρική ενέργεια, που οφείλονται κυρίως στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
Όπως διευκρινίζουν αρμόδιοι παράγοντες της αγοράς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
Το πρώτο μέτρο είναι η επιδότηση των καταναλωτών με ποσό ύψους 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ή κατά αντιστοιχία
3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, για κατανάλωση έως 300 κιλοβατώρες το μήνα. Το μέτρο αφορά το σύνολο των
καταναλωτών ενέργειας στη χαμηλή τάση, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του προμηθευτή με τον οποίο
είναι συμβεβλημένοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το όριο των 300 kwh καλύπτει το 72% των καταναλωτών ρεύματος
και την συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών.
Το δεύτερο μέτρο σχετίζεται με την έκπτωση 30% στα τιμολόγια του ηλεκτρικού που εφαρμόζει η ΔΕΗ για τους
πελάτες της από τις 5 Αυγούστου και εφεξής.
Τα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα: Αφορούν όλους τους παρόχους, επιδότηση 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα
Το τρίτο μέτρο αφορά τις καταναλώσεις από 300 έως 600 κιλοβατώρες για τις οποίες η ΔΕΗ εξετάζει τα δεδομένα
προκειμένου να καλυφθούν και εκείνες από τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση του ποσοστού της έκπτωσης στο 33-34% για το συγκεκριμένο κλιμάκιο κατανάλωσης. Όμως
η ενεργοποίηση της πρόσθετης έκπτωσης θα εξαρτηθεί και από την πορεία των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής
ενέργειας. Προφανώς αν υπάρξει σταθεροποίηση ή αποκλιμάκωση η πίεση θα είναι μικρότερη.
Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι τα μέτρα ισχύουν για τους λογαριασμούς του τελευταίου τριμήνου του έτους
καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ενδείξεις για αποκλιμάκωση από τις αρχές του 2022. Ωστόσο, όπως έχει
διευκρινιστεί, αν η πίεση στις τιμές διατηρηθεί τότε τα μέτρα θα παραταθούν.
Σε κάθε περίπτωση «θωρακισμένοι» έναντι των όποιων ανατιμήσεων είναι οι καταναλωτές που έχουν επιλέξει
σταθερά τιμολόγια, χωρίς ρήτρες αναπροσαρμογής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περισσότεροι από 400.000
πελάτες της ΔΕΗ.
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Profile: Ρεκόρ πωλήσεων
και διπλασιασμός
κερδοφορίας
στο εξάμηνο
H Profile Software, ανακοινώνει τα οικονομικά
αποτελέσματα για το α' εξάμηνο του 2021, στα
οποία παρουσιάζει, άνοδο των πωλήσεων κατά
17%, και διπλασιασμό της κερδοφορίας.
Παρά την γενικότερη κατάσταση λόγω της
πανδημίας, ο όμιλος ProfileΠΡΟΦ -3,92%
συνέχισε στο α' εξάμηνο την επέκταση του,
εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας
σημαντικές αναβαθμίσεις και νέα προϊόντα,
γεγονός που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα
του ομίλου, αλλά και στην ενίσχυση των πωλήσεων εξωτερικού, οι οποίες ανέρχονται στο
70% του συνολικού κύκλου εργασιών.
Πιο αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 8,04
εκατ. έναντι € 6,84 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, λόγω της ανάληψης νέων έργων,
της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων
πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης εξαγοράς της
Centevo, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού για
Asset/Fund Management στη Σκανδιναβία, τα
προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί
στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και
διατίθενται διεθνώς.
Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με
την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε €
2,4 εκατ. έναντι € 1,87 εκατ. το 2020 ενώ το
περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%. Τα κέρδη προ
φόρων αυξήθηκαν κατά 173% σε € 1,17 εκατ.
από €428 χιλ., το α' εξάμηνο του 2020, ενώ τα
κέρδη μετά φόρων διπλασιαστήκαν σε € 751
χιλ. από €383 χιλ.
Σημειώνεται δε, ότι τα αναμορφωμένα
EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων,
(όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση
των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε € 2,51 εκατ. το α'
εξάμηνο του 2021 από € 1,87 εκατ. το αντίστοιχο
διάστημα του 2020. Αναφέρεται επίσης, ότι τα
καθαρά κέρδη του Ομίλου επιβαρύνονται με
αποσβέσεις € 210 χιλ. που προέρχονται από
την λογιστική υπεραξία των αύλων στοιχείων
ενεργητικού των εταιριών Login και Centevo
κατά την ημέρα της εξαγοράς τους, έναντι €
110 χιλ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Κατ'
επέκταση τα αναμορφωμένα συγκρίσιμα κέρδη
προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,50 εκατ.
από € 538 χιλ. το περσινό εξάμηνο, με τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται
σε € 1,07 εκατ. από € 493 χιλ.
H ρευστότητα του Ομίλου εξακολουθεί να
βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με τα
συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα € 14,4 εκατ.
και τα καθαρά διαθέσιμα στα € 7,5 εκατ. τα
οποία συνυπολογιζόμενα με την αξία των ίδιων
μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία στο τέλος
του α' εξαμήνου ανέρχονται σε € 8,57 εκατ.
Επιπλέον, ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/
ίδια κεφάλαια στο 32,22%, και δείκτη γενικής
ρευστότητας στο 1,75x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης,
διατηρώντας τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη
χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου,
παρ' όλες τις προκλήσεις του ευμετάβλητου
οικονομικού περιβάλλοντος.
Σε λειτουργικό επίπεδο, τo α' εξάμηνο ο ‘Όμιλος της ProfileΠΡΟΦ -3,92% παρουσίασε
δυναμική πορεία με ενέργειες που συνέβαλαν
θετικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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4 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων
πόλης Θεσσαλονίκης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 Ανάπλαση
και Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας
Αγοράς της Θεσσαλονίκης της ομώνυμης Πράξης
για χρονικό διάστημα τριών (3) 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. ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (και
ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ με εμπειρία σε έργα
αποκατάστασης και εξειδίκευση στην επεξεργασία
λίθου) Δύο(2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Δύο
(2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν
με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapoth@culture.gr, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 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:
Επταπύργιο Θεσσαλονίκη, τκ 540 03, Τ.Θ. 184
32,απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλης Θεσσαλονίκης υπόψιν κας Ιωάννας Καραγιάννη και κας Ευαγγελίας Καγιά (τηλ. επικοινωνίας:
2313 310426, 2313 310427 ), εντός προθεσμίας πέντε
(5) ημερολογιακών ημερών Πληροφορίες: https://
diavgeia.gov.gr.

Εκπαιδευτικός Αβάθμιας
Εκπαίδευσης - Καλαμάτα
Εκπαιδευτικός Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (μερική
απασχόληση) - Καλαμάτα Τα Παιδικά Χωριά SOS
προκηρύσσουν μία θέση (1) Εκπαιδευτικού Α’
Βάθμιας (Κωδικός Θέσης: ΚΑΛ1) μερικής απογευματινής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης
στην περιοχή της Καλαμάτας, που υπάγεται στο
πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS.
Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικής
Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και
πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στη
διδασκαλία Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων
μη τυπικής εκπαίδευσης Καλή ικανότητα κρίσης,
συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης
συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την
κινητοποίηση στην μάθηση Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες) πολύ καλή
γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet) Καλή γνώση
αγγλικής γλώσσας Διαδικασία υποβολής αίτησης
Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων με την
υποβολή των στοιχειών τους στην παρακάτω φόρμα
ή στο soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 17
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης. Οι υποψήφιοι,
οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων
προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά
τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

2 προσλήψεις Αρχιτέκτονα
και Αρχαιολόγου στην εφορεία
αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η

εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοίνωσε
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης
Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής, Καταγραφής,
Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου - ARCHAEORAMA στο πλαίσιο της
Δράσης Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, που υλοποιείται με
την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος
του έργου. ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην αναστήλωση και
προστασία μνημείων 1 ΑΘΗΝΑ για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) 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
Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Μουσειολογία 1
ΑΘΗΝΑ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 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.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kykladone@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο 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: Eπαμεινώνδα 10, 10555
Πλάκα Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, υπόψιν κ. Μ. Γλαρέντζου, Μ.
Γιαννιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148), εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 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 (από [1409-2021] έως [18-09-2021]). πληροφορίες: https://
diavgeia.gov.gr/.

Πρόσληψη ΠΕ Νηπιαγωγού ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου
στο Δήμο Αριστοτέλη
Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) Ατόμου, προς κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης και συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ , για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά
τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 101 Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής
Παιδικό Σταθμό Ιερισσού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. ΠΕ Νηπιαγωγού εν έλλειψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμο 1 ΔΥΟ (2)
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση frontida@dimosaristoteli.gr από την
επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>
(Δ/νση: Αρναία Χαλκιδικής Τ.Κ. 63074, τηλ: 23720 22988). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή
τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Τριών (3 ) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά
χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), και συγκεκριμένα από Τρίτη 14/09/2021 έως και
Πέμπτη 16/09/2021. Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr.
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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.
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διαφορα
Περίληψη της με αριθμόν 4513 Ε /14-92021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210
3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021
ημέρα TPITH ύστερα από την έγγραφη
παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη
μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡOΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA
που εδρεύει στην Ν . Σμύρνη οδός Λ.Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της
εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο
Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική
εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ
094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από
δάνεια και πιστώσεις αφού κατέστη καθολική διάδοχος συνέπεια συγχωνεύσεως
δι απορροφήσεως των απαιτήσεων της
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΘΗΝΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Σαλαμίνας
11 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές
αντίγραφο της από 23-7-2021 Αγωγής
(τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης
κατά του δεύτερου και των λοιπων αναφερομένων που απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος στην
παραπάνω Εταιρεία το ποσό των εκατόν
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών
(154.523,06 €) έντοκα με το συμβατικό
επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της
εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης
για έκαστο από τους εναγόμενους στους
οποίους έχει επιδοθεί νόμιμα αυτή δηλαδή από την 11-2-2020 για την πρώτη
εναγόμενη, από την 7-2-2021 για τον
δεύτερο εναγόμενο, από την 11-2-2020
για τον τέταρτο εναγόμενο και από 7-22020 για την έκτη εναγόμενη ενώ για τον
τρίτο και πέμπτη από την επόμενη της
ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας αγωγής άλλως από την επόμενη
της κοινοποίησης της παρούσας για το
σύνολο των εναγομένων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί
η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη και την
αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.
Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία
κατάθεσης 28-7-2021 αριθμό κατάθεσης
9194/2021 ΓΑΚ 61954/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την
οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. 67669
Περίληψη της με αριθμόν 5414 Ε /14-92021 'Εκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210
3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021
ημέρα ΤΡΙΤΗ ύστερα από την έγγραφη
παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με
την επωνυμία Κωνσταντίνα ΚάσσαρηΤζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως
πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL

HELLAS - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA που εδρεύει στην Ν.
Σμύρνη οδός Λ.Συγγρού 209-211 με
ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη
νόμιμα στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY
ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο
Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και
στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την
επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ 094014249 έχει
εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις αφού κατέστη καθολική διάδοχος
συνέπεια συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως των απαιτήσεων της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ για την ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
συζ. NIKOΛΑOY ΑΘΗΝΑΚΗ πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Σαλαμίνος
11 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές
αντίγραφο της από 23-7-2021 Αγωγής
(τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης
κατά του δεύτερου και των λοιπων αναφερομένων που απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος στην
παραπάνω Εταιρεία το ποσό των εκατόν
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών
(154.523,06 Ε) έντοκα με το συμβατικό
επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της
εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης
για έκαστο από τους εναγόμενους στους
οποίου έχει επιδοθεί νόμιμα αυτή δηλαδή από την 11-2-2020 για την πρώτη
εναγόμενη , από την 7-2-2021 για τον
δεύτερο εναγόμενο, από την 11-2-2020
για τον τέταρτο εναγόμενο και από 7-22020 για την έκτη εναγόμενη ενώ για τον
τρίτο και πέμπτη από την επόμενη της
ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας αγωγής άλλως από την επόμενη
της κοινοποίησης της παρούσας για το
σύνολο των εναγομένων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί
η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη και την
αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.
Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία
κατάθεσης 28-7-2021 αριθμό κατάθεσης
9194/2021 ΓΑΚ 61954/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την
οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. 67669
Περίληψη της με αριθμόν 4515 Ε /14-92021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210
3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021
ημέρα ΤΡΠΗ ύστερα από την έγγραφη
παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη
μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσιq Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA
που εδρεύει στην Ν .Σμύρνη οδός Λ.Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της
εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο
Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική
εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ
094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από

δάνεια και πιστώσεις επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ πρώην κάτοικο Αθηνών οδός
Πολυμήτου 10 άλλως Αγαθουπόλεως 78
με ΑΦΜ 062555625 και ήδη αγνώστου
διαμονής και κατά της HIRIDI KRUPSΚA
του ΜΙΧΑΗΛ κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του
εις χείρας πρωτοτύπου από το πρώτο
εκτελεστό Απόγραφο της υπ' αριθμόν
699/2015 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά
των συγκοινοποιούμενων εγγράφων
εξηγμένο από το αρχείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Ανδριανοπούλου το οποίο προσαρτάται στην υπ'
αριθμόν 6748/17-2-2020 πράξη της με
την οποία διατάζει τους καθ'ων να καταβάλλουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος
το ποσό των εκατόν μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα
έξι λεπτών (101.273,86 €) έντοκα με
το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την
επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της
παρούσας έως την ολοσχερή εξόφληση
άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχιστεί η εκτελεστική
διαδικασία. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται η πληρεξούσια δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη κάτοικος
Αθηνών οδός Βασιλίσσης Σοφίας 10
τηλ. 210-7298700 .
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. 67669
Περίληψη της με αριθμόν 4516Ε /14-92021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210
3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021
ημέρα TPITH ύστερα από την έγγραφη
παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη
μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA
που εδρεύει στην Ν.Σμύρνη οδός Λ. Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της
εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο
Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική
εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ
094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από
δάνεια και πιστώσεις επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για την HIRIDI KRUPSΚA του ΜΙΧΑΗΛ
πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 άλλως Αγαθουπόλεως 78 και
ήδη αγνώστου διαμονής και κατά του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 άλλως Αγαθουπόλεως 78 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο
αντίγραφο εκ του εις χείρας πρωτοτύπου από το πρώτο εκτελεστό Απόγραφο
της υπ' αριθμόν 699/2015 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών μετά των συγκοινοποιούμενων
εγγράφων εξηγμένο από το αρχείο της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας
Ανδριανοπούλου το οποίο προσαρτάται
στην υπ' αριθμόν 6748/17-2-2020 πράξη
της με την οποία διατάζει τους καθ' ων
να καταβάλλουν στην εταιρεία ειδικού
σκοπού αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
έκαστος το ποσό των εκατόν μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ
και ογδόντα έξι λεπτών (101.273,8.6 €)
έντοκα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας
από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της παρούσας έως την ολοσχερή
εξόφληση άλλως θα εκτελεστεί αναγκα-

στικά η παρούσα και θα συνεχιστεί η
εκτελεστική διαδικασία. Αντίκλητος και
δεκτικός καταβολής ορίζεται η πληρεξούσια δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλίσσης
Σοφίας 10, τηλ.210-7298700.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. 67669
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’αριθμ 1885/14-09-2021
έκθεση μου επίδοσης, με επίσπευση
του Ιωάννη Θεοδωρίδη του Ηλία, κάτοικο Κρηνίδων Ν. Καβάλας, με αφμ
102453651, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για λογαριασμό του αγνώστου διαμονής Τσιαμάκη
Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, Λέοντος Σοφού 6 (ο οποίος
καλείται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης)
ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης ΕΚ81/27-07-2021 και ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Καβάλας ΑΙΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΧΡΕΗ
του πρώτου κατά των πιστωτών του
(δικάσιμος: Δευτερα,15-11-2021,10.00
π..μ), με την οποία ζητά να πιστοποιηθεί η απαλλαγή του από το σύνολο των
οφειλών του.
Καβάλα, 14/09/2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης
Μητροπόλεως 10 – Καβάλα
Τηλ. 251 1111 289
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Με την υπ' αριθμ. 9.683Ε'/08-09-2021
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών
Ιφιγένειας Γκούλιου, επιδόθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
Μιχαήλ Νικολιουδάκη του Χαριδήμου,
πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός
Λεωφ. Κηφισίας 188 και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από
21-01-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ βάσει του Ν. 4745/2020,
(ΓΑΚ: 4607/2021 & ΕΑΚ: 464/2021) της
αιτούσας Καλλιόπης Πετρομιχελάκη του
Χαραλάμπους πρώην συζ. Μιχ. Νικολιουδάκη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός
Ανοίξεως 19Α απευθυνόμενης ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, (τμήμα
εκούσιας δικαιοδοσίας) με αίτημα την
υπαγωγή της στον Ν. 3869/2010, ως εγγυητή της ως άνω οφειλέτριας και αιτούσας με την αρχική από 15/10/2013 (ΓΑΚ:
1849/2020 & ΕΑΚ: 763/2013) αίτησή της,
προς γνώση του και για τις νόμιμες. Η
αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατέθηκε (μέσω πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ)
από την υπογράφουσα Δικηγόρο, με
αριθμό 101745.
Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2021
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Με την από 21-01-2020 (γεν. αριθ.
κατ. 19680/2020 ) αίτηση ενώπιον του
Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ευαγγελία Μπουλμέτη του Ιωάννη και της
Αθηνάς, οικοκυρά, κάτοικος Άνδρου,
περιοχή Στενιές, κάτοχος του με γενικό
αριθμό ΑΕ 943720 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας που εκδόθηκε στις 05-092007 από το Α.Τ Άνδρου και με Α.Φ.Μ
125137478 της Δ.Ο.Υ Άνδρου, ζητά την
κήρυξη σε αφάνεια του αδελφού της,
Νικολάου Παλαιοκρασσά του Ιωάννη
και της Αθηνάς, συνταξιούχος Ν.Α.Τ,
κατοίκου Αμπελοκήπων Αττικής (οδός
Καρύστου αρ. 23), με Αριθμό Δημοτολογίου 478329/1 και με ΑΦΜ 055024756
της ΚΑ’ Αθηνών, που εξαφανίστηκε την
21/6/2014. Σύμφωνα με την 946/2021
απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, καλείται ο Νικόλαος Παλαιοκρασσάς
του Ιωάννη και της Αθηνάς καθώς και
κάθε τρίτος, εντός προθεσμίας ενός (1)
έτους από την παρούσα δημοσίευση, να
δώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή
το θάνατο αυτού που εξαφανίστηκε στη
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Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ερμούπολη, 09-07-2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος
της αιτούσας
Κανδιώ Β. Μαραγκού
(ΑΜ ΤΑΝ 120379)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την
από 29/07/2021 έγγραφη παραγγελία
που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Π. Κουβελιώτου, ως πληρεξούσια της Ελένης συζύγου Τηλέμαχου
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ, το γένος Γεωργίου και
Βασιλικής ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, επέδωσα σύμφωνα
με την υπ΄αριθμόν 5401/30.07.2021 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο

της από 23/07/2021 ΑΓΩΓΗΣ, για τον
Τηλέμαχο ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ του Ιωάννη και
της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Κω αριθμ. 28
και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης: 61518/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9140/2021, για
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 23-052022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο
ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 6 Αίθουσα 9, με Πινάκιο : Α4 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου: 18
και ζητείται να γίνει δεκτή και να λυθεί ο
υφιστάμενος θρησκευτικός γάμος που
τελέστηκε στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου
του 1966 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας
στην Λυκόβρυση Αττικής, λόγω ισχυρού
κλονισμού της εγγάμου συμβιώσεως.
Αθήνα 14.09.2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας

Η ΕΛΤΑ Courier
δίπλα στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Η παράδοση των σχολικών ειδών θα γίνεται στις θυρίδες των καταστημάτων
ΕΛΤΑ Courier έως και τις 15/10/21
Επιστρέφει και φέτος η δράση της ΕΛΤΑ Courier για δωρεάν αποστολές
σχολικών ειδών προς τον Οργανισμό ‘’Το Χαμόγελο του Παιδιού’’. Για
όσους επιθυμούν να συμβάλουν η διαδικασία είναι απλή καθώς αρκεί μία
επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα ΕΛΤΑ Courier ανά την Ελλάδα για
να παραδώσουν τα σχολικά είδη, ζητώντας την αποστολή τους προς τον
Οργανισμό. Η παράδοση των σχολικών ειδών θα γίνεται μόνο στις θυρίδες
των καταστημάτων ΕΛΤΑ Courier. H δράση ισχύει από τις 13/9/21 έως και τις
15/10/21. Με την ολοκλήρωσή της, όλα τα είδη θα σταλούν στα παιδιά και τις
οικογένειες του Οργανισμού ’’ Το Χαμόγελο του Παιδιού’’.
Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια αυτή θα είναι για ακόμα μία χρονιά
ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα παιδιά αλλά και οι οικογένειες που στηρίζει ο
Οργανισμός σε όλη την Ελλάδα στηρίζονται στην συνεισφορά.
Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνει η ΕΛΤΑ Courier είναι:
Σχολικές τσάντες δημοτικού - γυμνασίου -λυκείου
Τετράδια 3- 4 θεμάτων
Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)
Τέμπερες - Κηρομπογιές
Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες
Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές
Μολύβια
Στυλό
Γόμες
Ξύστρες
Διορθωτικά
Πινέλα
Κασετίνες
Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
Φακέλους με λάστιχο
Χαρτί Α4
Διαφάνειες
Κόλλες (στικ και υγρές)
Πλαστελίνες
Διάφανο αυτοκόλλητο για την προστασία βιβλίων
Ψαλιδάκια
Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.)
Η συγκέντρωση και παράδοση των σχολικών ειδών εντάσσεται στο πλαίσιο
της ευρύτερης συνεργασίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων και της ΕΛΤΑ
Courier με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την οποία ο Όμιλος ΕΛΤΑ
έχει αναλάβει να καλύπτει δωρεάν τις ανάγκες του Οργανισμού για αποστολές εγγράφων και δεμάτων σε όλη τη χώρα. Η κοινωνική συμμετοχή και
πρωτοβουλία, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας εποχής της ΕΛΤΑ Courier,
αλλά και του ευρύτερου ομίλου των ΕΛΤΑ, που με δύο αιώνες προσφοράς
στην ελληνική κοινωνία, έρχεται και στην περίσταση αυτή να συνεισφέρει
σε έναν σημαντικό σκοπό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Διπλασιάστηκαν
οι ημέρες με ακραίες
θερμοκρασίες σε σχέση
με τη δεκαετία του '80
Ο αριθμός των ακραία θερμών ημερών
στον κόσμο, με θερμοκρασίες άνω
των 50 βαθμών Κελσίου, έχει διπλασιαστεί στην εποχή μας σε σχέση με τη
δεκαετία του 1980, σύμφωνα με μια νέα
ανάλυση που έκανε το BBC.
Επιπλέον, οι καυτές μέρες συμβαίνουν
πια σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη από ό,τι στο παρελθόν, μια ακόμη
ένδειξη για την κλιματική αλλαγή που
πλέον λαμβάνει χαρακτηριστικά κρίσης, απειλώντας τόσο τον τρόπο ζωής
πολλών ανθρώπων και την υγεία τους,
όσο και το φυσικό περιβάλλον.
Κατά μέσο όρο μεταξύ 1980-2009 οι
θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών
συνέβαιναν περίπου 14 μέρες ετησίως. Όμως αυτός ο αριθμός σχεδόν
διπλασιάστηκε μεταξύ 2010-2019,
φθάνοντας τις 26 μέρες το χρόνο. Την
ίδια περίοδο, οι θερμοκρασίες άνω των
45 βαθμών συμβαίνουν πια κατά μέσο
όρο δύο εβδομάδες περισσότερες
μέσα στο χρόνο από ό,τι στο παρελθόν.
Η νέα ανάλυση δείχνει επίσης ότι κατά
την τελευταία δεκαετία οι μέγιστες
θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 0,5
βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τον
μέσο όρο της περιόδου 1980-2009. Σε
μερικές περιοχές (Ανατολική Ευρώπη,
Νότια Αφρική, Βραζιλία) η αύξηση στις
μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασε τον
ένα βαθμό, ενώ στην Αρκτική και στη
Μέση Ανατολή τους δύο βαθμούς σε
σχέση με τις παλαιότερες δεκαετίες.
«Η αύξηση μπορεί να αποδοθεί κατά
100% στην καύση ορυκτών καυσίμων»,
δήλωσε ο δρ Φριντερίκε Ότο, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου
Περιβαλλοντικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Όσο
πιο γρήγορα μειώσουμε τις εκπομπές
μας (άνθρακα), τόσο καλύτερα θα
είμαστε, αλλιώς όχι μόνο τα περιστατικά ακραίας ζέστης θα γίνονται ολοένα
πιο σοβαρά και συχνά, αλλά επίσης η
επείγουσα ανταπόκριση και η αποκατάσταση θα δυσκολεύουν», ανέφερε
ο ερευνητής του κλίματος δρ Σίχαν Λι
της Σχολής Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος της Οξφόρδης.

Fraport:

Άγγιξε τα €10,5 εκατ. η επιβατική
κίνηση στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια το 8μηνο

Τ

α 10,5 εκατ. επιβάτες άγγιξε το οκτάμηνο του 2021 η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, με την κίνηση εξωτερικού ειδικά
να έχει υπερδιπλασιαστεί, ενδεικτικό των θετικών επιδόσεων του εισερχόμενου
τουρισμού το καλοκαίρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα προκαταρκτικά
στοιχεία της Fraport
Greece, το σύνολο της
επιβατικής κίνησης
στο διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου στα
14 περιφερειακά αεροδρόμια (Ακτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα,
Κεφαλλονιά, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Κως,
Μυτιλήνη, Μύκονος,
Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος) ανήλθε
στα 10,49 εκατ. επιβάτες, έχοντας σημειώσει
άνοδο κατά 89,5% σε
σχέση με το αντίστοιχο
οκτάμηνο του 2020, την πρώτης σεζόν Covid 19.
Εστω κι αν τα φετινά νούμερα υπολείπονται σημαντικά σε
σχέση με τα 21,73 εκατ. επιβατών του οκταμήνου του 2019,
δεν παύουν να είναι ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα μάλιστα από
την στιγμή που ο αντίκτυπος της πανδημίας παραμένει
κι εφέτος ισχυρός στις αερομεταφορές πανευρωπαϊκά,
με τους προορισμούς να… διαγκωνίζονται προκειμένου
να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο από μία κατά πολύ
μικρότερη ‘’πίτα’’ όπως είναι η φετινή.
Από το σύνολο των 10,48 εκατ. επιβατών, τα 8,16 εκατ.
αντιστοιχούν στην κίνηση εξωτερικού, έχοντας υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι (+127%) λόγω των περισσότερων απευθείας πτήσεων των αεροπορικών από τα
αεροδρόμια του εξωτερικού και τα υπόλοιπα 2,33 εκατ.
επιβατών σε κίνηση εσωτερικού (+20%).
Με βάση τα στοιχεία του οκταμήνου, το αεροδρόμιο της
Μυκόνου, όπως είναι εύλογο, αναδεικνύεται ‘’πρωταθλητής’’ σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 167,1%
στο σύνολο της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

αεροδρόμια, αγγίζοντας
συνολικά τις 770 χιλ.
επιβάτες, ενώ ειδικά η
κίνηση εξωτερικού υπετριπλασιάστηκε από τις
188 χιλ. στο οκτάμηνο
του 2020 στις 572 χιλ.
το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου φέτος.
Ακολουθεί η Σαντορίνη
με αύξηση 155,7% φέτος
και συνολικά 965 χιλ.
επιβάτες, η Σκιάθος με
+146% και 142 χιλ. επιβάτες και η Ρόδος με
+139% και ένα σύνολο
1,98 εκατ. επιβατών.
Στη Θεσσαλονίκη, η
επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,3% έναντι του 2020, φθάνοντας το 1,84
εκατ. επιβάτες. Σε επίπεδο πτήσεων στο οκτάμηνο, η
αύξηση ήταν στο 77,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού
διαστήματος φθάνοντας τις 116.498 συνολικά.
Μόνο για το μήνα Αύγουστο, η επιβατική κίνηση εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 82,9% σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2020 φθάνοντας τα 4,47 εκατ., εκ των οποίων τα 3,78
εκατ. ήταν η κίνηση εξωτερικού (+87,8%) και οι 688 χιλ.
η κίνηση στο εσωτερικό δίκτυο (+60,2%).
Σαντορίνη και Χανιά ήταν τα δύο αεροδρόμια που παρουσίασαν υπερδιπλασιασμό στις επιδόσεις του Αυγούστου,
με άνοδο αντίστοιχα κατά 121,5% και 114%, ενώ η Ρόδος
είχε το μεγαλύτερο αριθμό επιβατών με 872 χιλ. επιβάτες συνολικά και σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον
περυσινό Αύγουστο (+98,6%).
Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση εξωτερικού, υπερδιπλασιασμό σημείωσαν πέντε αεροδρόμια και συγκεκριμένα
η Σαντορίνη, η Σάμος, τα Χανιά, η Σκιάθος, η Ρόδος.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
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New York Times:
Πειραιάς, το αρχαίο
λιμάνι της Ελλάδας
μετατρέπεται
σε πολιτιστικό κόμβο
Σε πόλο έλξης για το ελληνικό και το διεθνές
καλλιτεχνικό στερέωμα αναδεικνύεται η
περιοχή του Πειραιά, όπως αναφέρουν σε
εκτενές αφιέρωμά τους οι New York Times,
καθώς το ιστορικό βιομηχανικό προφίλ, οι
διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι και η δραστήρια καλλιτεχνική κοινότητα προσελκύουν
ιδιοκτήτες γκαλερί τέχνης και σχεδιαστές
στο ιστορικό λιμάνι της Αθήνας.
Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι NYT, ο
Πειραιάς ωφελείται από το γεγονός ότι άλλες
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις που φιλοξενούν
καλλιτεχνικά δρώμενα, όπως το Βερολίνο και
η Λισαβώνα, βιώνουν συνεχείς ανατιμήσεις
στα ακίνητα, με συνέπεια να αλλοιώνονται
στοιχεία του ιστορικού χαρακτήρα τους και
να γίνεται πολύ ακριβή η φιλοξενία εκδηλώσεων και εκθέσεων.
Κάνοντας μία μεθυστική βόλτα στην πληθώρα εκθέσεων που στεγάζονται κοντά στο
λιμάνι,η εφημερίδα τονίζει ότι τη βραδιά
αυτή «το μέλλον του Πειραιά μοιάζει γεμάτο
αισιοδοξία και δημιουργικές πιθανότητες».
«Αποφάσισα ότι ο Πειραιάς, με την θάλασσα
και τα καράβια, τη βιομηχανική ζώνη και την
Ιστορία ήταν μία ενδιαφέρουσα επιλογή»,
δήλωσε η Σύλβια Κούβαλη, ιδρυτής της γκαλερί Rodeo, η οποία μετεγκαταστάθηκε από
την Κωνσταντινούπολη το 2018.
« Όλοι πίστευαν ότι ήμουν τρελή αλλά από
την αρχή πίστευα ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερα
όμορφο στο να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που επισκευάζουν πλοία και μηχανές,
σε μικρή απόσταση από το λιμάνι».
Δίπλα στο Rodeo βρίσκεται η Carwan, γκαλερί avant-garde τέχνης, η οποία άνοιξε πριν
δύο χρόνια, όταν οι ιδιοκτήτες της, ο καναδός
αρχιτέκτονας Nicolas Bellavance-Lecompte
και ο γάλλος συνάδελφός του Quentin
Moyse, αποφάσισαν να μετακινήσουν τον
εκθεσιακό τους χώρο από τη Βυρητό στην
Ελλάδα.
Όπως αναφέρει ο Bellavance-Lecompte,
ένας από τους λόγους που αποφάσισαν να
μεταφερθούν στην Αθήνα ήταν το γεγονός
ότι η πελατεία τους «γινόταν όλο και πιο
παγκόσμια». Οι συλλέκτες με τους οποίους
συνεργάζονται οι δύο αρχιτέκτονες μπορούν
να επισκεφτούν πιο εύκολα την Ελλάδα και η
χρήση των ναυτιλιακών γραμμών του Πειραιά
έχει διευκολύνει τη δουλειά της γκαλερί.

