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Τσιόδρας: Με τα εμβόλια
έχουμε αποφύγει
8.400 θανάτους
Ασφαλή και αποτελεσματικά
είναι τα εμβόλια για τον
κορωνοϊό όπως αποδεικνύει
ελληνική μελέτη με τη
συμμετοχή όλων των συναρμοδίων φορέων, τα αποτελέσματα της οποίας
ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο καθηγητής
Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας και
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Σωτήρης Τσιόδρας. Όπως επισήμανε τα
εμβόλια μείωσαν κατά 91% τον κίνδυνο
θανάτου από την covid-19, ενώ υψηλή είναι η
αποτελεσματικότητα και κάθε εμβολίου
ξεχωριστά. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη η αποτελεσματικότητα παραμένει υψηλή
και μετά την επικράτηση της μετάλλαξης
Δέλτα. Σύμφωνα με τα υπολογιστικά-επιδημιολογικά μοντέλα τα εμβόλια έως τις 11
Οκτωβρίου έσωσαν 8.400 ζωές ανθρώπων
που θα είχαν καταλήξει εάν δεν είχαν
εμβολιασθεί, ενώ ταυτόχρονα περιορίσθηκαν
κατά 5.660 οι νοσηλείες σε εντατικές και
κατά 5.500 οι διασωληνώσεις που θα ήταν
αναγκαίες αν οι ασθενείς δεν ήταν εμβολιασμένοι.

Ο λεγόμενος πρωθυπουργός
του ψευδοκράτους
Ερσάν Σανέρ υπέβαλε
την παραίτηση του
Ο λεγόμενος πρωθυπουργός
του ψευδοκράτους Ερσάν
Σανέρ υπέβαλε την παραίτηση
του από όλα τα αξιώματα και
ανακοίνωσε πως αποχωρεί από
την πολιτική. Ο λόγος που οδήγησε τον
Σανέρ στην απόφαση τερματισμού της
πολιτικής του διαδρομής είναι ένα ροζ βίντεο
στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος και άλλα
πολιτικά πρόσωπα.
Το βίντεο δεν κυκλοφόρησε ανοικτά στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, λόγω του
περιεχομένου του αλλά το είδαν πολλοί που
το έλαβαν μέσω μηνυμάτων.
Στο βίντεο έκανε αναφορά στο Τουίτερ ο
Τούρκος δημοσιογράφος Ερκ Ατζιαρέρ επικαλούμενος τον επιχειρηματία Χαλί Φαλγιαλί ο οποίος είχε το βίντεο στην κατοχή του.
Το βίντεο τελικώς κατέληξε στον Τούρκο
αρχιμαφιόζο, Σεντάτ Πέκερ, ο οποίο τους
τελευταίου μήνες βρίσκεται σε πόλεμο με
την κυβέρνηση Ερντογάν και ανθρώπους που
τον στηρίζουν όπως ο Ερσάν Σανέρ.

Γιάννα Αγγελοπούλου

Ανεμβολίαστοι

Το φόρουμ «Η Ελλάδα του 2040» έχει διάρκεια τριών ημερών και όπως είπε η κ. Αγγελοπούλου, αποτελεί ένα δώρο για όλη την
κοινωνία. Πρόκειται για μία δράση η οποία
στοχεύει να δώσει το βήμα στην κοινωνία και
να καταθέσει τη δική της πρόταση για την
επόμενη 20ετία.
σελ. 2

Ερευνα

Βαριές «καμπάνες» θα πληρώσουν οι ανεμβολίαστοι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
και δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες για
τα rapid tests.

➞

➞ σελ. 3

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά
πόσον οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι σε θέση
να διαχειριστούν το οικονομικό τους παρόν, να
χτίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και να
πάρουν οικονομικές αποφάσεις που θα συμβάλουν
στην ευημερία τη δική τους, των οικογενειών τους
και της κοινωνίας μας στο μέλλον.
σελ. 8
➞

Επίσπευση των πλειστηριασμών
από τα τέλη του 2021 αρχές του 2022

Ν

α επιστρέψει η «κουλτούρα
πληρωμών» μετά τις μαζικές
αναστολές υποχρεώσεων της
διετίας 2020-2021 ζητούν οι θεσμοί,
που επιστρέφουν στην Αθήνα για
τη 12η αξιολόγηση με διάθεση να
κλείσουν μια και καλή την πληγή
των κόκκινων δανείων.
Η ελληνική πλευρά υποδέχεται τους
ξένους τεχνοκράτες με τα στοιχεία
που δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξυγιανθεί σε μεγάλο
βαθμό και πλέον το ποσοστό μη
εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων έχει
μειωθεί κάτω από 20% ή και σε
μονοψήφιο ποσοστό σε ορισμένες
τράπεζες.
Από την άλλη, οι ξένοι τεχνοκράτες
αναγνωρίζουν τη θεαματική βελτίωση, αλλά τα τεχνικά επισημαίνουν
ότι αυτή οφείλεται στο πρόγραμμα
«Ηρακλής» και το πρόβλημα των
κόκκινων δανείων δεν λύθηκε οριστικά, αλλά μεταφέρθηκε στις εταιρείες
διαχείρισης. Και πλέον οι εταιρείες
αυτές τα έχουν φορτωθεί, χωρίς ούτε
να εκτελέσουν ακόμα πλειστηριασμούς, ούτε να έχουν ζητήσει άδειες
από την ΤτΕ για να αναχρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που θα μπορούσαν
να επιβιώσουν.
Στη βάση αυτή ζητούν επίσπευση
των πλειστηριασμών από τα τέλη
του 2021 και τις αρχές του 2022, ώστε
ο αριθμός να ανέλθει ξανά στα επίπεδα του 2008, από 40.000 έως και
50.000 τον χρόνο. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι λόγω πανδημίας
έχουν παγώσει πολλές υποχρεώσεις
πληρωμών -όχι κατ’ ανάγκη δανειακές-, με αποτέλεσμα να υπάρχει η
ανησυχία μήπως αυξηθεί το 2022 ο
αριθμός των κόκκινων δανείων, όταν

θα πρέπει να εξυπηρετούνται πλήρως
όλες οι υποχρεώσεις σε τράπεζες,
Εφορία, Ταμεία, επιταγές, και όλα
αυτά ταυτόχρονα.
Προειδοποιούν μάλιστα ότι, αν τα
κόκκινα δάνεια εξελιχθούν ξανά
σε πρόβλημα, θα κινδυνεύσει και
η πιστωτική επέκταση που έχουν
ανάγκη οι επιχειρήσεις και η αγορά.
Θέτουν δηλαδή ως προϋπόθεση το να
επανέλθει η χώρα σε «κανονικούς»
ρυθμούς πλειστηριασμών εφόσον
η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη, χωρίς τα βαρίδια και τα εμπόδια
της πανδημίας και της οικονομικής
ύφεσης.
Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι από τα τέλη του 2021 θα αρχίσουν να εισρέουν στην οικονομία
τα πρώτα δάνεια μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης, που, μαζί με την ομαλή
επιστροφή της ρευστότητας στην
αγορά, θα οδηγούσε σε εκταμιεύσεις

άνω και των 15 δισ. ευρώ ενδεχομένως έως το 2023.
Από την άλλη, πάντως, το μικρό
μέγεθος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και τα κακά οικονομικά στοιχεία μετά από μια δεκαετία κρίσης αποτρέπουν τις τράπεζες
από την παροχή δανείων. Ακόμα και
τα φθηνά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θεωρούνται απλησίαστα για
επιχειρήσεις που δεν φροντίζουν το
τραπεζικό προφίλ τους, αλλά που θα
πρέπει να ανασυνταχθούν για την
επόμενη μέρα της κρίσης.
Το πρόβλημα θεωρείται μείζον και
για τον λόγο αυτό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει
συγκαλέσει σήμερα συζήτηση στη
Βουλή για να χυθεί φως στις ανάγκες
και τα προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν εν όψει των πιέσεων για επανέναρξη των πλειστηριασμών. Ιδιαίτερα απασχολεί την

κυβέρνηση και η «ατολμία» των
funds να προβούν σε αναδιάρθρωση
δανείων και επιχειρήσεων που έχουν
περιέλθει πλέον στα χαρτοφυλάκιά
τους. Στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών έχουν ενταχθεί προς
εκτέλεση πλειστηριασμοί περίπου
4.000 ακινήτων στις 70 ημέρες που
απομένουν μέχρι το τέλος του έτους.
Πρόκειται για μεγάλα και πολύ μεγάλα ακίνητα, που ανήκουν είτε σε πολύ
εύπορους πολίτες είτε σε επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, τουλάχιστον,
η κυβέρνηση προβάλλει ως αιτία
δικαιολογημένης καθυστέρησης στη
διενέργεια περισσότερων μαζικών
πλειστηριασμών ότι ο νέος Φορέας
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων, που θα αποκτά ακίνητα
από ευάλωτα νοικοκυριά που θα
βγαίνουν σε πλειστηριασμό και θα
τα επαναμισθώνει στους παλαιούς
ιδιοκτήτες, δεν είναι ακόμη έτοιμος
και με βάση τον σχεδιασμό αυτό θα
συμβεί μέχρι τον Απρίλιο του 2022.
Μετά τη λειτουργία του, όμως, το
2022 θα πρέπει να αναμένονται κατ’
ελάχιστον 20.000-30.000 πλειστηριασμοί, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.
Υπενθυμίζεται πως, αν ένας ευάλωτος οφειλέτης αδυνατεί να ρυθμίσει
τις οφειλές του μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, τότε έχει τη
δυνατότητα να προβεί στη διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας, ήτοι να
διαγράψει όλες τις οφειλές του, με
ταυτόχρονη απώλεια της ιδιοκτησίας
της περιουσίας του.
Ακολούθως, ένας ιδιωτικός φορέας αποκτά την πρώτη κατοικία του,
του την επαναμισθώνει για 12 έτη και
επίσης του την επαναπωλεί, εφόσον
ανακάμψει οικονομικά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Μάχη γιγάντων
για τα 770 πράσινα λεωφορεία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Αυξημένο ενδιαφέρον από μεγάλους
ευρωπαϊκούς αλλά και δύο κινεζικούς
ομίλους έχει προσελκύσει ο διεθνής
ηλεκτρονικός διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για την προμήθεια 770 λεωφορείων
χαμηλών και μηδενικών ρύπων και
συγκεκριμένα για 350 ηλεκτρικά, 300
CNG (συμπιεσμένου φυσικού αερίου)
και 120 υβριδικά, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 384 εκατ. ευρώ.
Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε
πριν από λίγες ημέρες, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του Δημοσίου
για την αγορά των εν λόγω οχημάτων
από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και
από το ΕΣΠΑ, σε αντίθεση με την
πρώτη προσπάθεια αγοράς που έγινε
από την προηγούμενη κυβέρνηση,
η οποία ούτως ή άλλως προσέκρουσε και σε νομικά και άλλα εμπόδια
και έτσι ακυρώθηκε από την Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών το 2019. Τα 770 νέα λεωφορεία
αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά
το παραγόμενο μεταφορικό έργο,
μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές
επιπτώσεις των μεταφορών στην
ποιότητα του αέρα και το περιβάλλον
συνολικά. Για τα λεωφορεία για την
προμήθεια του διαγωνισμού, τα οποία
χωρίζονται σε πέντε διαφορετικές
κατηγορίες, τόσο σε ό,τι αφορά το
καύσιμο όσο και το μέγεθός τους, θα
υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές.
«Ετσι, διασφαλίζεται το ευρύ άνοιγμα
στην αγορά και η ικανοποίηση μιας
σειράς από διαφορετικές τεχνικές
απαιτήσεις», αναφέρουν πηγές από
το υπουργείο. Τον διαγωνισμό των
384 εκατ. ευρώ για τα 770 λεωφορεία
θα ακολουθήσει και δεύτερος για την
προμήθεια επιπλέον 530 λεωφορείων,
ώστε στο σύνολό τους να φτάσουν
τα 1.300. Εντονο ενδιαφέρον από το
σύνολο των Ευρωπαίων κατασκευαστών, ενώ μερίδιο διεκδικούν και δύο
κινεζικές εταιρείες. Με δεδομένο το
μέγεθος αυτό της προμήθειας του
Δημοσίου, την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και τη διαβούλευση που
έχει προηγηθεί για να βγει άρτια ο
διαγωνισμός, γίνεται εύκολα αντιληπτό το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον.
Οσοι παρακολουθούν την αγορά των
λεωφορείων από κοντά και τις συμμετοχές σε ανάλογους διαγωνισμούς
στο παρελθόν στην Ελλάδα αλλά και
πρόσφατα στο εξωτερικό, προεξοφλούν την κάθοδο της σουηδικής
Volvo ΑΒ, που συνεργάζεται στην
Ελλάδα με τον όμιλο Σαρακάκη, αλλά
και της γερμανικής Daimler διά της
ελληνικής θυγατρικής της.
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Στις 26 Νοεμβρίου
η Black Friday

Γιάννα Αγγελοπούλου

Το φόρουμ «Ελλάδα του 2040»
είναι γενέθλιο δώρο
για όλους τους Έλληνες

Τ

ο φόρουμ «Η Ελλάδα του 2040» έχει διάρκεια τριών ημερών και όπως είπε η κ.
Αγγελοπούλου, αποτελεί ένα δώρο για όλη την κοινωνία. Πρόκειται για μία δράση
η οποία στοχεύει να δώσει το βήμα στην κοινωνία και να καταθέσει τη δική της πρόταση για την επόμενη 20ετία.
«Είναι μία δουλειά που
ζητήσαμε ως γενέθλιο
δώρο για τους Έλληνες και τη ζητήσαμε απ’
όλους αυτούς που μας εκπροσωπούν, δηλαδή από
τους συνδικαλιστικούς
φορείς, από επιστημονικές ενώσεις, από όλα τα
επιμελητήρια», είπε η κ.
Αγγελοπούλου.
«Ζητήσαμε απ’ όλους
αυτούς τους ανθρώπους να
σκεφτούν τι θα συναντήσουν οι κλάδοι τους στην
Ελλάδα του 2040, ποια
επαγγέλματα θα αναδυθούν ή θα εξαφανιστούν,
τι επιπτώσεις θα φέρουν οι
τεχνολογικές εξελίξεις, οι
πανδημίες και οι γεωπολιτικές αποφάσεις. Ζητήσα- Η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου.
με από ανθρώπους, όπως
ο Αλμπέρτ Μπουρλά ή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να
σκεφτούν πως θα είναι ο πλανήτης μας σε 20 χρόνια. Σκεφτήκαμε προς τιμήν αυτού του έτους να δούμε τι θα κάνουμε
στο μέλλον μας». Κάποια από τα θέματα που εξετάζονται
είναι πως θα είναι οι θρησκείες μέσα στις επόμενες δεκαετίες, η μετανάστευση στην Ελλάδα, τα θετικά σημεία της

E-mail: iho@otenet.gr

χώρας και η σημασία του
πολιτισμού μας. «Αυτός
ο χρόνος ήταν τροφή για
σκέψη. Ο εγκλεισμός μας
έκανε να ψάξουμε. Βέβαια,
μας πήγε πίσω, αλλά το να
ψάξουμε τι είμαστε και να
βρούμε τα καλά μας, είναι
η βαλίτσα μας για το μέλλον», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.
«Θυμηθήκαμε την ιστορία μας. Όλα αυτά βοήθησαν τον κόσμο να συμμετέχει στα πράγματα που τον
ενδιαφέρουν. Η κοινωνία
θέλει να έχει λόγο, θέλει να
παίρνει μέρος. Η κοινωνία
αυτή τη στιγμή δείχνει ότι
θέλει να συμμετέχει. Στην
Ελλάδα πολλές φορές γίνονται πολλά θετικά. Ο Έλληνας έχει τεράστιες αντοχές, ένα ανοιχτό μυαλό και μπορεί να καταφέρει πράγματα».
Η κ. Αγγελοπούλου δήλωσε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της δράσης, καθώς είδε ότι ο κόσμος κινητοποιήθηκε και αναδύθηκαν δυνάμεις καινοτομίας. Η κοινωνία
σκέφτηκε ξανά πως θα διαχειριστεί το μέλλον της χώρας,
ενώ προέκυψαν νέες προτάσεις για συνεργασίες.

Οικία Λάμπρου Τζαβέλα:
«Ξανακάπνισε» καμινάδα στο Σούλι μετά από 218 χρόνια
Η οικία του θρυλικού οπλαρχηγού Λάμπρου Τζαβέλα στο Σούλι αποκαταστάθηκε στην αρχική της μορφή και
ανοίγει για το κοινό, φυλάσσοντας στο εσωτερικό της ιστορικά κειμήλια της οικογένειας, που έγραψε ιστορία. Το
σπίτι, το «Τζαβελλαίικο» όπως είναι γνωστό, βρίσκεται χτισμένο βορειότερα και σε ψηλότερο σημείο του παλαιού
Δημοτικού σχολείου του Σουλίου, στους πρόποδες της κορυφής Βούτσι και πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό
περιβάλλον. Έξω από αυτό, δεσπόζουν οι προτομές των θρυλικών μορφών του Λάμπρου και της Μόσχως Τζαβέλα.
Η προσπάθεια αποκατάστασης της ιστορικής οικίας στην αρχική της μορφή, ξεκίνησε το 1985 με πρωτοβουλία
του κ.Λάμπρου Τζαβέλα, Ταξ/χου ε.α. και 7ου κατά σειρά απoγόνου του Λάμπρου Τζαβέλλα, που φέρει και τ΄
όνομά του. Από τότε ο ίδιος είχε βάλει στόχο να «καπνίσει» και πάλι καμινάδα σπιτιού στο Σούλι, «σπάζοντας» την
κατάρα του Αλή Πασά. «Πρόκειται για μία επιθυμία που είχε ο πατέρας μου από μικρός στην ψυχή του. Από τότε
που ο παππούς του Στρατηγός Λάμπρος Τζαβέλλας, ήρωας των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 του διηγείτο στην
Ναύπακτο τα κατορθώματα των προπαππούδων μας στο Σούλι.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

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

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•
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Στις 26 Νοεμβρίου πέφτει φέτος η Black
Friday, η ημέρα που πολλοί καταναλωτές
σπεύδουν να αγοράσουν όσα επιθυμούν λόγω
των προσφορών που γίνονται. Ο θεσμός που
προήλθε από το εξωτερικό είναι συνδεδεμένος με εικόνες καταναλωτικής φρενίτιδας.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος σε παλαιότερη δημοσίευσή της αναφερόταν στους 5 κανόνες που διασφαλίζουν
ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα
«προσφορών». Αυτοί οι κανόνες είναι οι εξής:
Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν
όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και
την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος
που πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού
ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι
ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο
συμφέρουσα.
Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να
προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που
πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους
προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες
δαπάνες.
Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και
τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές
με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις
της συγκεκριμένης αγοράς.
Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική
τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό
έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά
αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’
αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

Χατζηδάκης:
Στο πειθαρχικό
υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που
ταλαιπωρούν τον κόσμο
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 το θέμα
των εκκρεμών συντάξεων θα έχει λυθεί και
δεν θα υπάρχουν υπερημερίες, διαβεβαίωσε
σήμερα ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως αυτή τη στιγμή εκκρεμούν
129.000 κύριες συντάξεις, ενώ κάθε μήνα
εκδίδονται 20.000 συντάξεις. Στόχος της
κυβέρνησης είναι μέσα στους επόμενους
μήνες να φτάσουμε στις 30.000 το μήνα.
Σχετικά με τις 444 συντάξεις χηρείας που
εκκρεμούν, επανέλαβε ότι έχει δόση εντολή στον διοικητή του ΕΦΚΑ να κλείσει το
θέμα. «Δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό»,
τόνισε. Τέλος, ανέφερε ότι έχει στείλει περιπτώσεις υπαλλήλων στο πειθαρχικό επειδή
ταλαιπωρούν τον κόσμο και δεν εξυπηρετούν
όπως πρέπει.
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Τέλη κυκλοφορίας 2022

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του ερχόμενου Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο
Taxisnet τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2022 των οχημάτων δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης.
Τυχεροί φέτος θα είναι όσοι έχουν οχήματα τα
οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
Συγκεκριμένα, κερδισμένοι από την πληρωμή των
τελών κυκλοφορίας θα είναι φέτος όσοι έχουν
οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια
CO2 ανά χιλιόμετρο και αυτό γιατί τα θα δουν
μηδενικά ειδοποιητήρια στους λογαριασμούς
τους.
Τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 υπολογίζονται με βάση νέα κλίμακα ανάλογα με τις τιμές
εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με την
Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP).
Τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα αυτά διαμορφώνονται ως εξής:
Εκπομπές CO2 - τιμή σε ευρώ ανά μονάδα
ρύπου
0-122: 0 ευρώ
123-139: 0,64 ευρώ
140-166: 0,70 ευρώ
167-208: 0,85 ευρώ
209-224: 1,87 ευρώ
225-240: 2,20 ευρώ
241-260: 2,50 ευρώ
261-280: 2,70 ευρώ
Πάνω από 281: 2,82 ευρώ
Οχήματα αγορασμένα πριν το 2006
Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ακινήτων, για οχήματα
που είναι αγορασμένα από το 2006 και μετά, θα
κληθούν να πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με πέρσι.
Τα τέλη κυκλοφορίας σε αυτή την περίπτωση
υπολογίζονται ανάλογα με τον κυβισμό του
κινητήρα, ως εξής:
Κυλινδρισμός Κινητήρα (κυβ. εκατ.) - Τέλη Κυκλοφορίας (Ευρώ)
Από 1.072 κ.ε - 1.357 κ.ε: 135 ευρώ
Από 1.358 κ.ε - 1548 κ.ε: 255 ευρώ
Από 1.549 κ.ε - 1.738 κ.ε: 280 ευρώ
Από 1.739 κ.ε - 1.928 κ.ε: 320 ευρώ
Από 1.929 κ.ε - 2.357 κ.ε: 690 ευρώ
Από 4.001 κ.ε και άνω: 1.380 ευρώ
Οχήματα αγορασμένα μετά το 2010
Για να μην προκύψει επιβάρυνση για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από την 1/11/2010
μέχρι και την 31/12/2020, τα τέλη κυκλοφορίας
θα συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση τη
γνωστή κλίμακα των ρύπων που θα υπολογιστούν
και φέτος, ως εξής:
Εκπομπές CO2 - τιμή σε ευρώ ανά μονάδα
ρύπου
0-90: 0 ευρώ
91-100: 0,90 ευρώ
101-120: 0,98 ευρώ
121-140: 1,20 ευρώ
141-160: 1,85 ευρώ
161-180: 2,45 ευρώ
181-200: 2,78 ευρώ
201-250: 3,05 ευρώ
Άνω των 251: 3,72 ευρώ

Ανεμβολίαστοι:

«Τσουχτερά» πρόστιμα για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Β

αριές «καμπάνες» θα πληρώσουν οι ανεμβολίαστοι που εργάζονται στον ιδιωτικό
τομέα και δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τα rapid tests. Το πλαίσιο διενέργειας των υποχρεωτικών rapid tests για τους ανεμβολίαστους εξειδικεύεται
με την ΚΥΑ που συνυπέγραψαν και εξέδωσαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Επικρατείας και
υφυπουργού στον Πρωθυπουργό που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Β' 4766/16.10.2021).
Ο βασικός άξονας της ΚΥΑ είναι η πρόβλεψη για υποχρεωτικά rapid tests για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα, για όσο διάστημα δεν εμβολιάζονται.
Να σημειωθεί ότι στην ΚΥΑ τονίζεται πως το κόστος
για τα rapid tests θα επιβαρύνει τους ίδιους. Στόχος
των μέτρων είναι να μπει «φρένο» στην έξαρση του ιού
που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε νέους και
ανεμβολίαστους κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους στον ιδιωτικό τομέα
Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έναν οδηγό για τα
rapid tests που πρέπει να κάνουν οι ανεμβολίαστοι
στον ιδιωτικό τομέα. Ακολουθούν τα σημεία – κλειδιά
της νέας ΚΥΑ:
Ποιοι είναι υπόχρεοι για διενέργεια rapid tests και ποιοι
εξαιρούνται
Υποχρέωση για διενέργεια rapid tests για να προσέλθουν
στην εργασία τους έχουν:
α) Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική
άσκηση
β) Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους,
Περιφέρειες κλπ.
γ) Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές των
δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι
φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή
μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
φορείς του ιδιωτικού τομέα.
ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test oι
εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί (και είναι κάτοχοι
του σχετικού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού), ή έχουν
νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο (και έχουν
Πιστοποιητικό Νόσησης).
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ:
α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται με φυσική
παρουσία, για τους οποίους ισχύει άλλη Υπουργική
Απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τους ναυτικούς-μέλη
πληρωμάτων πλοίων.
β) Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο των υποχρεωτικών εμβολιασμών (υγειονομικοί, εργαζόμενοι
προνοιακών δομών) και δεν έχουν απαλλαγεί από τον
εμβολιασμό για τους συγκεκριμένους λόγους υγείας
που προβλέπονται από το νόμο.
Το τεστ διενεργείται έναντι αντιτίμου, με επιβάρυνση
του ίδιου του εργαζομένου, μπορεί να είναι είτε rapid
είτε μοριακό και να γίνεται σε ιδιωτικά διαγνωστικά
εργαστήρια, σε ιδιωτικές κλινικές, σε ιδιώτες γιατρούς
ή φαρμακεία. Διενεργείται 1 φορά την εβδομάδα και
ισχύει για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.
2.Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει υποχρέωση για 2 τεστ την εβδομάδα,
με χρονική απόσταση κατ' ελάχιστον 2 ημερών ή 48 ωρών
μεταξύ των δυο τεστ. Η υποχρέωση για δυο τεστ την
εβδομάδα (αντί για ένα) αφορά στους εργαζομένους σε:
-Εστίαση
-Τουριστικές επιχειρήσεις
-Μεταφορές προσώπων

-Τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές
παραγωγές
-Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης (σχολεία,
φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα ξένων γλωσσών, καλλιτεχνική εκπαίδευση κ.α.) -Υγειονομικό προσωπικό
που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού
για τους λόγους υγείας που προβλέπονται από το νόμο
3.Οι εργαζόμενοι των ως άνω κλάδων που εργάζονται μία
ή δυο ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση κατά
μέγιστο μίας ημέρας μεταξύ αυτών (π.χ. Δευτέρα-Τετάρτη), υποχρεούνται στη διενέργεια rapid test μία φορά
την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση
στον τόπο εργασίας. Αυτοί που εργάζονται 2 φορές την
εβδομάδα με χρονική απόσταση τουλάχιστον δυο ημέρες
ή τρεις φορές την εβδομάδα και πάνω υποχρεούνται σε
διενέργεια rapid test 2 φορές την εβδομάδα.
4.Εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας rapid
test με δική τους επιβάρυνση οι εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα για τους οποίους συντρέχουν ιατρικοί λόγοι
για να μην εμβολιαστούν. Οι εν λόγω εργαζόμενοι κατ'
εξαίρεση μπορούν να υποβληθούν σε rapid test δωρεάν,
σε δημόσιες δομές.
Στην ΚΥΑ περιλαμβάνεται και το πλαίσιο με τα πρόστιμα που θα ισχύει για τους ανεμβολιάστους που δεν
πειθαρχούν στον κανονισμό για τα rapid tests.
Συγκεκριμένα:
1.Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid
test επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας
υποχρέωσής τους για τη διενέργεια του ελέγχου διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους
απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική απασχόληση. Για
την εκπαίδευση υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων
που περιγράφεται στην Δ1α/Γ.Π.Οικ.55254/9.9.2021 ΚΥΑ
2. Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου του κατά τόπο
αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου
παραβατών από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση
με την κατάσταση των εργαζομένων, του επιβάλλεται
πρόστιμο 2.000 ευρώ.
4.Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.
5.O εργοδότης δεν επιτρέπεται ρητά να απασχολήσει
εργαζόμενο με θετικό rapid test. Σε περίπτωση που
διενεργηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και βρεθεί
να το έχει πράξει, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.
6.Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την υποχρέωση
διενέργειας rapid test του επιβάλλεται πρόστιμο 300
ευρώ άπαξ.
Στόχος της ΚΥΑ είναι η συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια για την αύξηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
των εμβολιασμένων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα,
ώστε να λειτουργήσει ομαλά η αγορά εργασίας χωρίς
αυτό να συνοδευθεί από νέο «κύμα» έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

15°C - 21°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12°C - 20°C

ΠΑΤΡΑ

12°C - 20°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13°C - 22°C

ΛΑΡΙΣΑ

8°C - 21°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το αντικαρκινικό
λαχανικό

Το κουνουπίδι ανήκει στην κατηγορία των σταυρανθών λαχανικών και
είναι φυσικά πλούσιο σε φυτικές
ίνες και βιταμίνες της οικογένειας
Β. Παρέχει αντιοξειδωτικά και φυτοθρεπτικά που προστατεύουν από
τον καρκίνο, φυτικές ίνες που ενισχύουν την πέψη και την απώλεια
βάρους, χολίνη που είναι απαραίτητη για τη μάθηση και τη μνήμη και
πολλά ακόμα συστατικά που είναι
σημαντική για την καλή υγεία και
σωστή λειτουργία του οργανισμού.
Πέψη
Το κουνουπίδι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και
νερό, στοιχεία σημαντικά για την
πρόληψη της δυσκοιλιότητας, τη
διατήρηση της υγείας της πεπτικής
οδού και τη μείωση του κινδύνου
καρκίνου του παχέος εντέρου.
Καρκίνος
Το κουνουπίδι περιέχει αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην πρόληψη των κυτταρικών μεταλλάξεων
και μειώνουν το οξειδωτικό στρες
από τις ελεύθερες ρίζες.
Μνήμη
Η χολίνη είναι ένας σημαντικός και
ευέλικτος παράγοντας που μοιάζει
με βιταμίνη και συμβάλλει στον
ύπνο, στην κίνηση των μυών, στη
μάθηση και στη μνήμη.
Δυνατά οστά
Η χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης Κ
σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο
κατάγματος στα οστά και οστεοπόρωσης.
Υγιές κυκλοφορικό
Έχει αποδειχθεί ότι η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών μειώνει τον
κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Οι άνθρωποι που παίρνουν
συμπληρώματος ασβεστίου μπορεί
να διατρέχουν κίνδυνο συσσώρευσης ασβεστίου στα αιμοφόρα αγγεία, αλλά η πρόσληψη βιταμίνης
Κ μαζί με το ασβέστιο μπορεί να
μειώσει αυτές τις πιθανότητες.
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Αφγανιστάν:
Οι Ταλιμπάν
ανταμείβουν
τις οικογένειες
βομβιστών
αυτοκτονίας
με χρήμα και γη
Επαίνους ψέλνει το καθεστώς των Ταλιμπάν για τους
βομβιστές αυτοκτονίας που
βοήθησαν την κατάρρευση
της νόμιμης κυβέρνησης
της χώρας το καλοκαίρι και
οδήγησαν στην κατάληψη της
εξουσίας από τους ακραίους
Ισλαμιστές, ενώ υπόσχεται και
αποζημιώσεις στις οικογένειές
τους.
Το λεγόμενο υπουργείο
Εσωτερικών των Ταλιμπάν
επαίνεσε την Τρίτη το «έργο»
των μοντέρνων καμικάζι
κατά της κυβέρνησης και των
Δυτικών δυνάμεων, και υποσχέθηκε στις οικογένειές τους
χρηματική αποζημίωση αλλά
και παραχώρηση γης.
Ο Σιρατζουντίν Χακάνι,
ο διαβόητος «υπουργός
Εσωτερικών» των Ταλιμπάν
που έχει επικηρυχθεί με 10
εκατ. δολάρια ως «ιδιαιτέρως
επικίνδυνος διεθνής τρομοκράτης», συνάντησε συγγενείς
βομβιστών αυτοκτονίας σε
ξενοδοχείο της Καμπούλ, το
οποίο μάλιστα είχε γίνει κι
εκείνο στόχος επίθεσης αυτοκτονίας το 2018.
Το ξενοδοχείο όπου υποδέχθηκε ο Χακάνι τους
συγγενείς των βομβιστών
αυτοκτονίας είχε γίνει στόχος
επίθεσης τον Ιανουάριο του
2018.
Σε δηλώσεις του, που ανήρτησαν οι Ταλιμπάν στο Twitter,
χαρακτήρισε τους βομβιστές
αυτοκτονίας ήρωες του Ισλάμ
και της χώρας, επαινώντας
τον αγώνα και τις θυσίες των
«μαρτύρων και Μουτζαχεντίν».
Οι οικογένειές τους έλαβαν
10.000 αφγάνι (δηλαδή περίπου 96 ευρώ) η καθεμιά, αλλά
και ρούχα, ενώ τους δόθηκε
υπόσχεση και για παραχώρηση γης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του καθεστώτος στην
Καμπούλ.
Ο Χακάνι ανέλαβε τη διοίκηση του δικτύου ανταρτών του
πατέρα του, Τζαλαλουντίν
Χακάνι, το οποίο συνδέεται με
τους Ταλιμπάν και κατηγορείται από Δυτικές μυστικές
υπηρεσίες για ορισμένες από
τις πλέον αιματηρές επιθέσεις
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στο Αφγανιστάν.

Περικοπές των Γερμανών
μέχρι και στη διατροφή λόγω των
αυξήσεων στην ενέργεια

Η

πλειοψηφία των Γερμανών πρέπει να προβεί σε περικοπές στις ατομικές της δαπάνες
λόγω των αυξανόμενων τιμών ενέργειας. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας έρευνας της
εταιρείας Forsa η οποία διεξήχθη για λογαριασμό των δικτύων RTL και n-tv.

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, το 44% των ερωτηθέντων
πολιτών πρέπει να περιορίσει τα έξοδά του κάπως και το 23%
να τα περιορίσει πολύ. Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι
αυτό δεν θα συμβεί στη δική του περίπτωση καθόλου.
Από τους ερωτηθέντες με χαμηλότερα εισοδήματα (λιγότερο
από 1.500 ευρώ μηνιαίως), το 42% απάντησε ότι θα πρέπει να
περιορίσει σημαντικά τα έξοδά του λόγω της αύξησης των
τιμών της ενέργειας. Μεταξύ των ερωτηθέντων με μεσαίο
εισόδημα (1.500 έως κάτω των 3.000 ευρώ), το ένα τρίτο
δήλωσε ότι θα πρέπει να περιορίσει ορισμένα έξοδά του.
Η ομάδα των πολιτών η οποία απάντησε ότι θα πρέπει να
περιορίσει πολύ τα έξοδά της λόγω των αυξανόμενων τιμών

της ενέργειας, ρωτήθηκε επίσης σε ποιους ακριβώς τομείς
πρέπει να κάνει αυτές τις περικοπές. Το 31% απάντησε ότι
πρέπει να κάνει περιορισμούς στη διατροφή.
Το 24% απάντησε στην θέρμανση ή την κατανάλωση νερού,
το 18% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το 20%
στην χρήση του αυτοκινήτου. Το 17% απάντησε ότι θα πρέπει
να περιορίσει (επίσης) τις εξόδους για ψυχαγωγία, το 12%
απάντησε στα ταξίδια και το 11% στην ένδυση.
Τέλος, το 12% όσων απάντησαν ότι θα περιορίσουν πολύ
διάφορα έξοδά τους λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας δήλωσε ότι θα πρέπει να τα περιορίσει σε όλους τους
τομείς της ζωής του.

Η Ρωσία επιβάλλει lockdown μετά τα κρούσματα-ρεκόρ
Η Ρωσία θα προχωρήσει στην επιβολή lockdown, για να σταματήσει την εξάπλωση του κορωνοϊού, καθώς τα κρούσματα
και οι θάνατοι έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με αξιωματούχους ότι θα
ζητηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να κηρύξει αναγκαστική αργία σε όλη τη χώρα από τις 30 Οκτωβρίου
ως τις 7 Νοεμβρίου.
Στις περιοχές όπου η επιδημιολογική κατάσταση είναι πιο σοβαρή, η αργία θα ισχύσει από τις 23 Οκτωβρίου, τόνισε η
αναπληρώτρια πρωθυπουργός Τατιάνα Γκολίκοβα.
«Η πίεση στο σύστημα υγείας συνεχίζει να αυξάνεται και δεδομένης της κατάστασης, πρέπει να λάβουμε έγκαιρα μέτρα»
σημείωσε ο κ. Μισούστιν, ο οποίος ζήτησε από την κα Γκολίκοβα να παρουσιάσει τις προτάσεις σε κυβερνητική σύσκεψη
με τον κ. Πούτιν την Τετάρτη.
«Η εμπειρία από τα προηγούμενα περιοριστικά μέτρα έχει δείξει την αποτελεσματικότητά τους» πρόσθεσε.
Τα ημερήσια κρούσματα στη Ρωσία ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 30.000, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν την Τρίτη στο επίπεδο-ρεκόρ των 1.015.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Λετονία ανακοίνωσε την επιβολή lockdown για ένα μήνα, με τον πρωθυπουργό της χώρας
να προειδοποιεί ότι το σύστημα υγείας βρίσκεται σε κίνδυνο.
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Επίθεση του ΥΠΕΞ
Τουρκίας κατά ΕλλάδαςΚύπρου-Αιγύπτου

Την έντονη αντίδραση της τουρκικής διπλωματίας προκάλεσε η κοινή διακήρυξη
Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου.
Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ
γίνεται λόγος για «μια νέα εκδήλωση της
εχθρικής πολιτικής του δiδύμου ΕλλάδαςEλληνοκυπρίων απέναντι στην Τουρκία και
την ‘ΤΔΒΚ’».
Μάλιστα το τουρκικό ΥΠΕΞ χρεώνει στις
«μαξιμαλιστικές και παράνομες αξιώσεις
Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων» την ένταση
που επικρατεί στην περιοχή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών:
«Η κοινή δήλωση, που δημοσιεύθηκε μετά
την τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021 με τη
συμμετοχή των ηγετών της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης,
είναι μια νέα εκδήλωση της εχθρικής πολιτικής του δiδύμου Ελλάδας- Eλληνοκυπρίων
απέναντι στην Τουρκία και την ‘ΤΔΒΚ’. Η
συμπερίληψη της Αιγύπτου σε αυτή τη δήλωση είναι ένδειξη ότι η αιγυπτιακή διοίκηση
δεν έχει καταλάβει ακόμη την πραγματική
διεύθυνση όπου μπορεί να συνεργαστεί στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Έχουμε δείξει σε φίλους και εχθρούς ότι καμία πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο
χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της
‘ΤΔΒΚ’ δεν μπορεί να έχει καμία επιτυχία.
Η Τουρκία υποστηρίζει ενεργειακά έργα
που θα αυξήσουν τη συνεργασία μεταξύ
των χωρών της περιοχής. Ωστόσο, αυτά τα
έργα δεν πρέπει να αγνοούν τα δικαιώματα
και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των
Τουρκοκυπρίων και πρέπει να είναι χωρίς
αποκλεισμούς.
Σε αντίθεση με τις δηλώσεις στη δήλωση,
η κύρια πηγή έντασης στην περιοχή είναι οι
μαξιμαλιστικές και παράνομες αξιώσεις του
Ελληνικού- Eλληνοκυπριακού διδύμου που
αγνοεί τους Τουρκοκύπριους. Η απαραίτητη
απάντηση δόθηκε στις προσπάθειες αυτών
των δύο να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας για να προκαλέσουν ένταση στην
Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε να
προστατεύουμε αποφασιστικά τόσο τα δικά
μας δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων.
Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουμε τη
δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της
‘ΤΔΒΚ’ σχετικά με την κοινή δήλωση. Δεν
είναι δυνατόν μια λογική που απορρίπτει τα
γεγονότα στο νησί να συμβάλει στη λύση του
Κυπριακού. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε
για άλλη μια φορά ότι μια νέα διαδικασία
διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να ξεκινήσει
πριν καταχωρηθεί η κυριαρχη ισότητα και
το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.
Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτές οι χώρες,
που οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση της
Λιβύης με την υποστήριξή τους σε ορισμένες
παράνομες ομάδες, στοχεύουν στο Μνημόνιο
Κατανόησης που έχουμε υπογράψει τώρα
με τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Αυτό
είναι ασέβεια προς τα συμφέροντα και την
κυριαρχία της Λιβύης.
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Πάρκο
φωτοβολταϊκών ισχύος
10 MW στη χωματερή
πρασινίζει τη Φυλή
Σε πάρκο πρασίνου και αξιοποίησης
της ηλιακής ενέργειας, μετατρέπονται 1.500 στρέμματα στην περιοχή
της Φυλής στο πλαίσιο της α΄φάσης αποκατάστασης της παλιάς
χωματερής.
Η πιο παραμελημένη γειτονιά της
Αττικής που διαχρονικά αποτελεί
το χώρο απόθεσης των αστικών
απορριμμάτων όλου του λεκανοπεδίου, αποκτά ξανά ζωή μέσα από μία
εμβληματική ανάπλαση που υλοποιείται κατά το πρότυπο της Χιρίγια
του Τελ Αβίβ.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής υπογραφής των συμβάσεων του δήμου
με τις εργολαβικές εταιρείες, ο δήμαρχος κ. Χρίστος Παππούς έδωσε
ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι
με τη συγκεκριμένη δράση, πέρα
από τη συμβολή της στη βελτίωση
του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Δήμου Φυλής με τα έργα
πρασίνου, θα παραχθεί ηλεκτρική
ενέργεια 10 MW, που ισοδυναμεί με
14,7 εκατ. kwh.
Η ενέργεια αυτή θα διατεθεί σε
5.600 νοικοκυριά του Δήμου Φυλής.
«Βλέπουμε τη σημασία αυτού του
έργου, ιδιαίτερα σήμερα, ενόψει της
ενεργειακής κρίσης», τόνισε.
Πρόκειται για ένα έργο που θα
έχει συνέχεια καθώς στην περιοχή
αναμένεται μέσω του θεσμού των
ενεργειακών κοινοτήτων να εγκατασταθούν συνολικά πάνω από 30 MW
φωτοβολταϊκών σε επόμενο στάδιο.
Οι υπογραφές για το πρασίνισμα
του δήμου Φυλής έπεσαν χθες
παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης
Άδωνη Γεωργιάδη.
«Οφείλουμε πολλά στους κατοίκους
της Δυτικής Αττικής, γιατί έχουν
βάλει πλάτη για την ανάπτυξη της
Αττικής και για το λόγο αυτό το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης είναι μεγάλο», τόνισε ο
κ. Γεωργιάδης.
Μιλώντας στην εκδήλωση για την
υπογραφή των συμβάσεων για την
αποκατάσταση της Χωματερής της
Φυλής και τη μετατροπή της σε
Πάρκο Πρασίνου και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
το ενέγραψε για χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά ότι επί της
υπουργίας του, διατέθηκε το ποσόν
των 26 εκατ. ευρώ, που όπως είπε,
είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν
διατεθεί από το εν λόγω Πρόγραμμα.
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης, εγκωμίασε
το Δήμο Φυλής για το έργο που θα
οδηγήσει στην παραγωγή ενέργειας
και δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει το
κοινό όραμα για συνολική αποκατάσταση της Χωματερής, που θα
αποφέρει, παράλληλα, 50 εκατ. Kwh
ετησίως.

Nestle:

Αύξηση πωλήσεων στο 9μηνο

Η

Nestle ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν στο εννεάμηνο του έτους και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οργανική αύξηση των πωλήσεων στο σύνολο της
χρήσης. Η ελβετική εταιρεία τροφίμων και ποτών ανακοίνωσε πωλήσεις 63,29 δισ.
Ελβετικών φράγκων (68,60 δισ. δολαρίων) στη διάρκεια της περιόδου, υψηλότερα από τα
61,91 δισ. φράγκα πριν από έναν χρόνο.
Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 62,93 δισ.
φράγκα.
Οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 7,6% με πραγματική
εσωτερική αύξηση 6%. Η τιμολόγηση αυξήθηκε στο 1,6%,
και επιταχύνθηκε στο 2,1% στο γ΄ τρίμηνο.
Η Nestle ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη υποστηρίχτηκε από
το συνεχιζόμενο monentum στις πωλήσεις λιανικής, μια
σταθερή ανάκαμψη καθώς και μια αυξημένη τιμολόγηση

και μερίδιο της αγοράς. Για το σύνολο της χρήσης, η εταιρεία αναμένει αύξηση των οργανικών πωλήσεων 6%-7%,
έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 5%-6%.
Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, το περιθώριο των
υποκείμενων λειτουργικών κερδών, αναμένεται στο 17,5%,
ενώ τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή σε σταθερό νόμισμα
και η κεφαλαιακή αποδοτικότητα, αναμένεται να αυξηθούν
στη διάρκεια του έτους.

Γερμανία: Η Opel καταβάλει 65 εκατ. πρόστιμο
και παύουν οι διώξεις για το dieselgate
Ο Όμιλος Opel θα καταβάλει 64,8 εκατομμύρια ευρώ και έτσι η υπόθεση για το σκάνδαλο ντίζελ δεν θα φτάσει στην
Δικαιοσύνη όπως έγινε στην περίπτωση της Φόλκσβαγκεν (Volkswagen/ VW). Οι έρευνες εναντίον έξι υπεύθυνων
διευθυντών έπαυσαν επίσης.
Η αυτοκινητοβιομηχανία Opel αποδέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 64,8 εκατ. ευρώ για το σκάνδαλο . Η
Εισαγγελία στη Φρανκφούρτη επέβαλε το πρόστιμο επειδή πολλά μοντέλα ντίζελ της Opel είχαν εκπέμψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ρύπων από ό, τι δηλώθηκαν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας .
Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ομίλου, «οι Αρχές σταμάτησαν την έρευνα εναντίον της Opel «για παράβαση
των υποχρεώσεων υποβολής έγγραφης τεκμηρίωσης» κατά την υποβολή της αίτησης έγκρισης των μοντέλων
ντίζελ τον Φεβρουάριο με την επιβολή ανάλογου προστίμου. Αυτό το πρόστιμο έχει εν τω μεταξύ καταβληθεί»,
είπε η εκπρόσωπος. Έτσι, δεν θα υπάρξει τελικά προσφυγή στη Δικαιοσύνη εναντίον της Opel κατά το πρότυπο
της Φόλκσβαγκεν (Volkswagen/ VW). Οι διαδικασίες κατά των έξι υπεύθυνων διευθυντών σταμάτησαν επίσης.
Η Opel αποδίδει μεγάλη σημασία στην διατύπωση η οποία γίνεται στην κοινοποίηση της επιβολής προστίμου, διότι
δεν περιέχεται καμία κατηγορία για πράξη εκ προθέσεως ή ποινικό αδίκημα, ιδίως για απάτη. «Δεν περιέχει επίσης
καμία αναφορά για παράνομη εγκατάσταση συστήματος αναστολής ένα ειδικό λογισμικό για την παράκαμψη των
απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων. Η Opel εξακολουθεί να είναι πεπεισμένη ότι όλα τα οχήματά της
ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή στις απαιτήσεις του Νόμου», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Η έρευνα ξεκίνησε από τη Γερμανική Ένωση Περιβάλλοντος «Umwelthilfe». Το 2018, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Οδικής Κυκλοφορίας επέβαλε την υποχρεωτική ανάκληση των μοντέλων της Opel τα οποία εξέπεμπαν σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα ρύπων των επιτρεπομένων στους δρόμους. Η Opel συμμορφώθηκε με ένα τροποποιημένο
λογισμικό.

5
H κρίση δημιουργεί...
κροίσους στη ναυτιλία
Eνεργειακή κρίση, έλλειψη προϊόντων λόγω
προβλημάτων στην παραγωγή και λόγω συνωστισμού πλοίων έξω από τα λιμάνια, συνθέτουν ένα τρελό σκηνικό. Aλλά όπως λένε
στην ναυτιλιακή βιομηχανία η κρίση κάνει
τους Kροίσους. Φορτηγά πλοία και μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων βλέπουν τα κέρδη να
σπάνε όλα τα ρεκόρ.
Aς πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή.
Παρά το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα στον κόσμο είναι η Kίνα, η
κυβέρνησή της επέβαλε αυστηρά όρια στην
εγχώρια παραγωγή άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα τις εισαγωγές άνθρακα τα τελευταία
χρόνια.
Tο πλήγμα από την παγκόσμια ενεργειακή
κρίση έχει αρχίσει να επηρεάζει σε όλο τον
κόσμο, με τις χώρες να επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση ενέργειας σε βιομηχανίες με
μεγάλη ένταση ενέργειας όπως παραγωγής
χάλυβα, αλουμινίου και τσιμέντου.
H Kίνα έχει ήδη αρχίσει να στοχεύει επιθετικά
τις εισαγωγές φυσικού αερίου και αυτό θα
αυξήσει την παγκόσμια πίεση στην τιμή του.
Eάν οι ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος και οι
περικοπές παραγωγής συνεχιστούν στην Kίνα,
αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά
την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και τις
κινεζικές εξαγωγές. H τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στον μεγαλύτερο εξαγωγέα
στον κόσμο αναμένεται να βλάψει την ίδια την
ανάπτυξη της Kίνας και ο αντίκτυπος στην
παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσε
να πλήξει μια παγκόσμια οικονομία που ήδη
αγωνίζεται να βγει από την πανδημία.
H τιμή του άνθρακα δεν ρυθμίζεται στην Kίνα
και τιμολογείται σύμφωνα με τους κανόνες της
αγοράς όπως η διαθεσιμότητα και η ζήτηση.
Tο Πεκίνο αρνήθηκε να αγοράσει αυστραλιανό άνθρακα, αυξάνοντας το ενεργειακό του
κόστος. Aυτός είναι ένας από τους κύριους
λόγους που είδαμε τις τιμές στα ύψη.
H τιμή του άνθρακα αυξήθηκε πάνω από τέσσερις φορές από 60 δολάρια ανά τόνο στις αρχές
του 2021 σε 266,5 δολάρια ανά τόνο στις αρχές
αυτής της εβδομάδας, διορθώνοντας σε 238,5
δολ/τόνο στις 8 Oκτωβρίου. H Kίνα διέταξε
περισσότερα από 72 ορυχεία στην Eσωτερική
Mογγολία να αυξήσουν την παραγωγή άνθρακα
κατά 98,4 εκατ. τόνους, από την ετήσια δυναμικότητά τους που είναι 178,5 εκατ. τόνοι.
H προτεινόμενη αύξηση θα αποτελεί σχεδόν
το 3% της συνολικής κατανάλωσης θερμικού
άνθρακα στην Kίνα.
Tα μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας έχουν αποθέματα περίπου 10 ημερών, σε σχέση με περισσότερες από 20 ημέρες
πέρυσι, και τα αποθέματα άνθρακα στα μεγάλα
λιμάνια της Kίνας την περασμένη εβδομάδα
βρίσκονται τώρα σε χαμηλό 10ετίας, στα 52,34
εκατ. τόνους, μειωμένα κατά 18% από την ίδια
περίοδο πέρυσι.
H Kίνα στις προσπάθειές της να αυξήσει τις
εισαγωγές άνθρακα σε επίπεδα ισοδύναμα με
πέρυσι, απελευθέρωσε ακόμη και αυστραλιανό άνθρακα από αποθήκευση, παρά την
ανεπίσημη απαγόρευση εισαγωγής για έναν
χρόνο άνθρακα από την Aυστραλία και έχει
χρησιμοποιήσει σπάνιες πηγές εφοδιασμού,
όπως το Kαζακστάν και οι HΠA.
Δεν είναι ωστόσο μόνο η Kίνα. Eάν προβλήματα στην «δεξαμενή» ενέργειας αντιμετωπίζει η
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη,
μια άλλη, ανερχόμενη δύναμη, βασιζόμενη
στα δισεκατομμύρια ανθρώπων που αποτελούν
το ανθρώπινο δυναμικό της, αντιμετωπίζει
παρόμοια προβλήματα.
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ΑΣΕΠ: Πότε αναμένεται
η προκήρυξη μαμούθ με σχεδόν
5.000 θέσεις στο ΕΣΥ

Facebook:

Eρχονται 10.000 προσλήψεις
για το metaverse

Τον Νοέμβριο τελικά αναμένεται η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 4.910 θέσεις στο ΕΣΥ, που έπρεπε να είχε βγει ήδη από τον Σεπτέμβριο σύμφωνα
με τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρης.
Πρόκειται για μια μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που
θα αφορά την μονιμοποίηση 4.000 Νοσηλευτών
και 910 λοιπών ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία όλης
της χώρας έχει προαναγγείλει τόσο ο νυν όσο και ο
πρώην υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.
Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις των δύο υπουργών η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναμενόταν να
«βγει» μέσα στον Σεπτέμβριο που πέρασε. Ωστόσο,
ο υπουργός Υγείας, Κωστής Πλεύρης, μιλώντας
στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»,
ανέφερε πως η έκδοση της σχετικής προκήρυξης
μετατίθεται για τον Νοέμβριο του 2021.
«Αυτή τη στιγμή, στο ΕΣΥ έχουμε 2.100 μόνιμους
ιατρούς που μπήκαν τα τελευταία δύο χρόνια και
είναι 2.000 επικουρικοί και αντιστοίχως είναι άλλοι
12.000 επικουρικοί νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.
«Ενδεχομένως μέσα στον Οκτώβριο, σίγουρα μέσα
στο Νοέμβριο, αναμένεται προκήρυξη για 4.000
νοσηλευτές και για 910 άτομα λοιπών ειδικοτήτων».
«Βγήκαν και 534 γιατροί πριν μερικές ημέρες.
Αυτό, προσέξτε, αφορά τις προσλήψεις για το 2021.
Δηλαδή είναι οι προσλήψεις που έχει δεσμεύσει το
Υπουργείο Υγείας για το 2021 και έπονται και επόμενες προκηρύξεις», σημείωσε ο υπουργός Υγείας,
ενώ κατέληξε πως, «η βούληση της Πολιτείας είναι
όλοι όσοι συμμετείχαν και στήριξαν το σύστημα
αυτή την περίοδο να έχουν μία ειδική, συνταγματικά συμβατή μοριοδότηση, έτσι ώστε κατά βάση να
είναι αυτοί που θα καλύψουν τις μόνιμες θέσεις»

Τ

ο Facebook θα προσλάβει 10.000 εξειδικευμένους εργαζόμενους στην Ευρώπη για να
αναπτύξει τον νέο διαδικτυακό κόσμο εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας «metaverse».
Η Facebook θέλει να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις
εργασίας υψηλής ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
τα επόμενα πέντε χρόνια προκειμένου να οικοδομήσει
τον εικονικό κόσμο «Metaverse», όπως ανακοίνωσε
ο επικεφαλής Παγκόσμιων Υποθέσεων και Επικοινωνίας του ψηφιακού κολοσσού, Νικ Κλεγκ.
«Η επένδυση (σε νέες θέσεις εργασίας) αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης στη δύναμη της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας τεχνολογίας και στο ευρωπαϊκό δυναμικό των τεχνολογικών ταλέντων. Η Ευρώπη είναι
άκρως σημαντική για το Facebook και βρίσκεται
στο επίκεντρο των σχεδίων μας για την ανάπτυξη
του metaverse», σύμφωνα με την εταιρεία.
Σε κοινή δήλωσή τους, οι αντιπρόεδροι Νικ Κλεγκ και

Ξαβιέ Όλιβαν ανέφεραν ότι «το Facebook βρίσκεται
στο ξεκίνημα ενός ταξιδιού για να χτίσει την επόμενη
υπολογιστική πλατφόρμα. Εργαζόμενοι μαζί με άλλους, αναπτύσσουμε αυτό που συχνά αναφέρεται ως
metaverse, μια νέα φάση διασυνδεμένων εικονικών
εμπειριών με τη χρήση τεχνολογιών όπως η εικονική
και η επαυξημένη πραγματικότητα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιδέα ότι δημιουργώντας
μια μεγαλύτερη αίσθηση 'εικονικής παρουσίας',
η online αλληλεπίδραση θα έλθει πολύ πιο κοντά
στην εμπειρία της αλληλεπίδρασης σε προσωπικό
επίπεδο".
Διευκρίνισαν ότι "καμία εταιρεία δεν θα έχει την ιδιοκτησία και δεν θα λειτουργεί μόνη της το metaverse.
Όπως το Ίντερνετ, το βασικό χαρακτηριστικό του
θα είναι η ανοικτή αρχιτεκτονική και η διαλειτουργικότητά του».

34913000-0,
50110000-9,
50112000-3
34913000-0,
50110000-9
Ομάδα «7» «Συντήρηση και επισκευή φορτωτών και εκσκαφέων». 34913000-0,
50110000-9
Ομάδα «8» «Συντήρηση και επισκευή επιβατικών Ι.Χ. και δίκυ- 34913000-0,
κλων».
50112000-3
Ομάδα «5» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων και πυροσβεστικών οχημάτων».
Ομάδα «6» «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: 213 2072469
Fax: 213 2072369
E-mail: prom@acharnes.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Βαθμός προτ.: «Κοινός»
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές
Αχαρνές, 20/10/2021
Αριθμ. πρωτ.: 43270

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα
με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για
την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 126/2021 μελέτη της Αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.
Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV:
A/A
Περιγραφή
Ομάδα «1» «Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιΐας, κλπ)».
Ομάδα «2» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων συλλογής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα,
γάντζοι)».
Ομάδα «3» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων (ανατρεπόμενα με ή χωρίς αρπάγη) και
καλαθοφόρων οχημάτων».
Ομάδα «4» «Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων και minibus».
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CPV
34913000-0,
50112000-3
34913000-0,
50112000-3
34913000-0,
50110000-9,
50112000-3
34913000-0,
50112000-3

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.749.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών,
σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης.
Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα:
➢ ΟΜΑΔΑ «1», εκτιμώμενης αξίας 1.302.000,00 € (1.050.000,00 € + 252.000,00
€ Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «2», εκτιμώμενης αξίας 483.600,00 € (390.000,00 € +93.600,00 € Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «3», εκτιμώμενης αξίας 226.920,00 € (183.000,00 € + 43.920,00 € Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «4», εκτιμώμενης αξίας 104.160,00 € (84.000,00 € + 20.160,00 € € Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «5», εκτιμώμενης αξίας 141.360,00 € (114.000,00 € + 27.360,00 € Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «6», εκτιμώμενης αξίας 130.200,00 € (105.000,00 € + 25.200,00 € Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «7», εκτιμώμενης αξίας 223.200,00 € (180.000,00 € + 43.200,00 € Φ.Π.Α.).
➢ ΟΜΑΔΑ «8», εκτιμώμενης αξίας 137.640,00 € (111.000,00 € + 26.640,00 € Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «141194».
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2021 & ώρα 15:30 μ.μ..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ..
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ..
Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας,
που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.

2 προσλήψεις
ΠΕ Κτηνιάτρων
στην περιφερειακή
ενότητα Καρδίτσας

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της
της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,
που εδρεύει στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
100 Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής)
Κτηνιατρικό Γραφείο Μουζακίου
(Δήμος Μουζακίου) Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας ΠΕ Κτηνιάτρων
8 μήνες 1 101 Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας (Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής) Κτηνιατρικό Γραφείο Παλαμά
(Δήμος Παλαμά) Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ΠΕ Κτηνιάτρων 8
μήνες 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1ΠΕ/
ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (proslipsis.
kard@thessaly.gov.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας
ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής
συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των
προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον
Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου,
θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής,
βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
1.
«Γενική Δημοπρασιών».
2.
«Ηχώ των Δημοπρασιών».
3.
«Χτύπος».
4.
«Συνείδηση».
Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών
Μιχαήλ Βρεττός
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με επιμέλεια της Μαρίας - Αντουανέτας
Αζίζ του Γιουσιφ και της Λουκίας - Μαρκέλλας - Μαρίας, συζύγου Αχμεντ Ραφάτ
Φούντα, κατοίκου Αθηνών (Κολοκυνθούς
67-69) με ΑΦΜ 066059079 και δυνάμει
της υπ' αριθμ. 6357Γ'/20-10-2021 σχετικής έκθεσής μου επίδοσης, επιδόθηκε
νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Αχμεντ
Ραφάτ Φούντα, πρώην κάτοικο Αθηνών
(Κεραμεικού 43) και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 11-6-2021 ΑΓΩΓΗ (διαζυγίου) της πρώτης κατά του δεύτερου,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με χρονολογία κατάθεσης
26-7-2021, ΓΑΚ 60709/2021 και ΕΑΚ
9020/2021, ημερομηνία δικασίμου: 23-52022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 09.00 π.μ.,
κτίριο: 6, αίθουσα: 6, πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ)
και αριθμό πινακίου: 35 και η πρώτη ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή
της, να κηρυχθεί με απόφαση του ως άνω
δικαστηρίου λυμένος ο γάμος της με τον
δεύτερο που έγινε στις 14-1-2004 κατά
τον Ισλαμικό Τύπο στην Πρεσβεία της
Αιγύπτου στην Αθήνα, λόγω ισχυρού κλονισμού του, συνεπεία της περισσότερο
από δύο (2) χρόνια διαστάσεως μεταξύ
τους και να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος ο εναγόμενος
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να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο.
ΑΘΗΝΑ 20-10-2021
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ’ αριθ. 4211 ΙΓ/19-10-2021
έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για
λογαριασμό του Δημητρίου Παππά του
Λεωνίδα πρώην κάτοικο Αθηνών οδός
Μενάνδρου αρ. 35 και ήδη αγνώστου
διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη
παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας
Μαρίας – Λουϊζας ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ως διαμεσολαβήτριας, το από 18-10-2021
ΕΝΤΥΠΟ 3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
(άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019),
σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία
(ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται
στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019 θα λάβει
χώρα στις 27/10/2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11.30 π.μ. , στα γραφεία της ΑΜΚΕ
«Διάλογος» που βρίσκονται στην οδό Χρ.
Βουρνάζου αρ. 6, στην οποία καλείται
να παραστεί με το νομικό παραστάτη
του. Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) είναι να εξεταστεί η
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς του με διαμεσολάβηση. Αν μετά
την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44
		
ΑΔΑ: ΨΨ3Μ46Μ9ΞΗ-ΦΥ4
Τηλέφωνο : 210.5381116, 210.5381688
Ηλ. Ταχυδρ. : depstaff@uniwa.gr
Ημερομηνία: 14.10.2021
Πληροφορίες :Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα
Αρ. Πρωτ.: 85990
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2356/τ.Γ/05.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72025/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ο46Μ9ΞΗΨΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών
αποστάσεων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24028
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη των
Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου
μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24027
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19
του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης).
Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη
γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, τηλ.
2105385854, e-mail: geo@uniwa.gr, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ.
Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω.
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία
της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία,
κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο
7 παρ. 6 του ν. 4640/2019 εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί
από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεση
προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η
αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ
βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν
υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.
4640/2019. Συνημμένα, κοινοποιήθηκε το
ΕΝΤΥΠΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ το οποίο περιέχει τα βασικά στοιχεία
της διαφοράς η οποία υπάγεται σε ΥΑΣ
βάσει εφαρμογής του άρθρο 6 παρ. 1
β του ν. 4640/2019 (τακτική Μον/λους
άνω 30.000 ευρώ). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΜΕΡΗ: A. Επισπεύδον μέρος: CEPAL
HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
(ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«GALAXY III FUNDING DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY», ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με Νομικό Παραστάτη την
Αργυρή ΠΟΥΡΝΑΡΑ του Μαργαρίτη
(ΑΜ/ΔΣ Θεσσαλονίκης 12442) κάτοικο
Θεσσαλονίκης οδός Πολυτεχνείου 31,
Β. Έτερο Μέρος: 1. Δημήτριος Παππάς

του Λεωνίδα με Α.Φ.Μ. 019725103. Τα
στοιχεία και η συνεργασία του έτερου
μέρους με νομικό παραστάτη αγνοούνται
καθόσον δεν επετεύχθη η επικοινωνία με
το έτερο μέρος λόγω αγνώστων στοιχείων επικοινωνίας. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ:
Μαρία - Λουϊζα ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ με
Α.Φ.Μ. 055245541. Σύντομη περιγραφή
του αντικειμένου της διαφοράς: Πρόκειται
για διαφορά που προέρχεται από την υπ’
αρ. 142947/19-9-2007 σύμβαση δανείου
ALPHA ΕΠΙΛΟΓΗ μεταξύ της τράπεζας ως δανειοδότριας και του Δημητρίου
Παππά ως Δανειολήπτη. Με την με ΓΑΚ/
ΕΑΚ 36627/6756/2021 Αγωγή, ζητείται ο
εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των
ευρώ 56.547,41.
Αθήνα 20/10/2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Βασίλειος Γκορόγιας
(Ι.Μομφερράτου 136τηλ 210/3612250)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
(άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019)
Με την υπ' αριθμ. 8863 Δ/20-10-2021
Εκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή
Αθηνών Μιχαήλ Κορρέ, επιδόθηκε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
η υπό χρονολογίαν 18 Οκτωβρίου 2021
Γνωστοποίησή μου, και το επισυναπτόμενο σε αυτήν Φύλλο Βασικών Στοιχείων,
με την οποία, προσκαλούνται η «ΕΘΝΙ-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21/6-10-2021
1. Ανακοινώνεται ότι την , 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με
προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια), ιδιοκτησίας ΜΤΑ, ως κάτωθι:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΟΡΟΦΟΣ
1
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ΑΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
103
512
513
517
525
526
527
616
617
618
619
620
621
622
625
626
627
628
629
801
802
811
812
813
815
817
826
827
828
829

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
20
13,5
14
8,2
9,5
16
14
8,5
8,2
15,5
8,7
13,6
12
9
9,5
16
14
16
17
12,5
31
14,5
13,5
14
12,5
8,2
16
14
16
17

2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των €5/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ).
3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014
με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του
και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από
την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 16
-11-2021 και ώρα 09:00.
5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού,
οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα
www.haf.gr/news/contests/ και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση.
6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα τηλ. 210-3675286-7.
EK TOY MTA
Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ

7
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που
εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86, νόμιμα εκπροσωπούμενη,
μετά του νομικού παραστάτη της και ο
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην κάτοικος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, οδός
ΑΙΤΩΛΟΥ αρ. 13, ΤΚ 60-100 και ήδη
αγνώστου διαμονής, να παραστούν
στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.00,
με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας
Skype, στον σύνδεσμο join.skype.com/

2x6

zKxBNR3XshBM και αφορά την Αγωγή
που φέρεται ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 8652/2021
και ΕΑΚ 56347/2021 της πρώτης, κατά
του δευτέρου.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε
εφαρμόζεται το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.
4640/2019.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021
Η Διαμεσολαβήτρια
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΕΜΜ. ΠΙΤΕΡΗ
ΑΜ ΥΔΑΔΔ 2244

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.4/2021) για τη σύναψη
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ψηφιακού πυλώνα του Εθνικού Μηχανισμού - Συγκρότηση
γεωπληροφοριακού συστήματος» της Πράξης «Σχεδιασμός & ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού
συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και Παραγωγική
Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010158, για ένα
(1) στέλεχος πληροφορικής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 18η/10/2021 και
λήγει στις 27/10/2021. Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (www.idika.gr / θέσεις εργασίας).
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Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ.
129387/18-10-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με
ΠΕ.Τ.: 2007335629 και με:
Α) τίτλο έργου: «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών
με κομποστοποίηση και οργανοχουμικών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών
λιπασμάτων, μεταποίησης ΧΥΠ υλικών κατηγορίας 2 και 3 για παραγωγή βελτιωτικών εδάφους και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας για ανακύκλωση (μη
επικινδύνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων» υποκατηγορία Α2, ομάδα:
4η, α/α: 12α (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών
λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα), α/α: 12β (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από υγρά
μη επικίνδυνα απόβλητα), α/α: 15 (Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικώνκομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών
αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, πχ τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κλπ) ομάδα: 9η, α/α: 4 (Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής
και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία,
με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων,
πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των
οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων), α/α:
224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα & α/α:
92 (Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων)
Β) θέση έργου: θέση ‘’ΜΠΑΘΕΖΑ’’, ΔΕ Αυλώνα, στο Δήμο Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατ.
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’Ikorganic I.K.E.’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.:
210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 19/10/21- 30/11/21
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/10/21- 30/11/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239
και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.
patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Αερομεταφορές:
Από το 2023 και μετά
η ανάκαμψη
στην Ελλάδα
Το 2023 είναι πιθανό η Ελλάδα να
επιστρέψει στο 2019 όσον αφορά
την αεροπορική κίνηση στα κεντρικά
και περιφερειακά της αεροδρόμια
ξεπερνώντας ακόμη και το ρεκόρ των
πτήσεων του 2019. Αυτό είναι και το
πιο αισιόδοξο από τα τρία σενάρια
που επεξεργάστηκε το Eurocontrol σε
σχέση με την ανάκαμψη των αερομεταφορών συνολικά στην Ευρώπη,
συμπεριλαμβάνοντας και την ελληνική
αγορά. Kατά τη διάρκεια της πανδημίας, το Eurocontrol δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις εκτιμήσεις
για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών
αερομεταφορών.
Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση
(Οκτώβριος 2021), στο βασικό σενάριο
του Eυρωπαϊκού Oργανισμού για την
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας για τη
χώρα μας προβλέπεται ότι το σύνολο
των πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις) στην Ελλάδα θα «πιάσει» τα νούμερα του 2019 το 2024, ενώ στο τρίτο
-και χειρότερο- σενάριο προβλέπεται
επιστροφή στα νούμερα του 2019 το
…2027.
Η τελευταία πρόβλεψη ωστόσο φαίνεται κατά πολύ λιγότερο πιθανή σε
αυτή τη συγκυρία, όπου ήδη οι ξένες
αεροπορικές έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν προσθήκες δρομολογίων
για τη θερινή σεζόν του 2022 για την
Αθήνα και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ενδεικτικά, μόλις στις αρχές της
εβδομάδας έγινε γνωστή η πρόθεση
της Air Canada να επαναφέρει τις
συνδέσεις για την Αθήνα το 2022, στο
πλαίσιο της επιστροφής της σε βασικούς καλοκαιρινούς εποχιακούς προορισμούς (Αθήνα, Βαρκελώνη, Κάιρο,
Εδιμβούργο, Λισαβόνα, Μάντσεστερ,
Νίκαια, Ρεϊκιαβικ, Ρώμη και Βενετία).
Με βάση την επικαιροποιημένη εκτίμηση του Eurocontrol συνολικά ανά την
Ευρώπη, η αγορά φαίνεται ότι κινείται
καλύτερα του αναμενομένου και η
ανάκτηση του αριθμού των πτήσεων
του 2019 θα μπορούσε να επιτευχθεί
ήδη από το 2023. Στο χειρότερο από
τα τρία σενάρια η επιστροφή στο 2019
αναμένεται αργότερα, έως το 2027.

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός
των γυναικών στην Ελλάδα

Σ

τόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι
σε θέση να διαχειριστούν το οικονομικό τους παρόν, να χτίσουν την οικονομική τους
ανεξαρτησία και να πάρουν οικονομικές αποφάσεις που θα συμβάλουν στην ευημερία
τη δική τους, των οικογενειών τους και της κοινωνίας μας στο μέλλον.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Κρίση ενέργειας
στην Ευρώπη

Έρευνα:

Οικονομικά εγγράμματο χαρακτηρίζεται μόλις το 43% των συμπολιτών
μας, χωρίς να υπάρχει, στο κομμάτι
αυτό, ουσιαστική διαφορά ανάμεσα
στους άνδρες και τις γυναίκες. Παρά
το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν γνωρίζουν λιγότερα από τους άνδρες, υπάρχει
χάσμα στην οικονομική συμπεριφορά,
τις πεποιθήσεις σχετικά με ζητήματα
χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά
και την αυτοπεποίθηση των δύο φύλων
Αυτό προκύπτει από την έρευνα που
πραγματοποίησε το Women On Top και η αθηΝΕΑ, σε
συνεργασία με την qed και με τη χρηματοδότηση της
Παπαστράτος.
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον οι
γυναίκες στην Ελλάδα είναι σε θέση να διαχειριστούν το
οικονομικό τους παρόν, να χτίσουν την οικονομική τους
ανεξαρτησία και να πάρουν οικονομικές αποφάσεις που θα
συμβάλουν στην ευημερία τη δική τους, των οικογενειών
τους και της κοινωνίας μας στο μέλλον.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το αντικείμενο των
οικονομικών αγχώνει ένα στα δύο άτομα, με τις γυναίκες
να εμφανίζονται πιο επιρρεπείς στο συναίσθημα αυτό (57%
έναντι 46% των ανδρών). Οι γυναίκες συνδέουν επίσης
περισσότερο την οικονομική διαχείριση με συναισθήματα
ανίας, θεωρώντας σε ποσοστό 43% την ενασχόληση με τα
οικονομικά βαρετή υπόθεση, έναντι 31% των ανδρών. Από
την έρευνα προκύπτει ότι η ενασχόληση με τα χρήματα
έχει αρνητικό «ηθικό» πρόσημο για σημαντική μερίδα
πολιτών (29%), στην οποία υπερ-εκπροσωπούνται πάλι
οι γυναίκες (32%).
Επιπλέον, το 45% των ανδρών και το 35% των γυναικών
εκφράζουν την άποψη ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο κατάλληλες για την ενασχόληση με χρηματοοικονομικά
θέματα, ενώ το 83% των ανδρών δηλώνει ότι παίρνουν
οι ίδιοι τις περισσότερες καταναλωτικές αποφάσεις στο
νοικοκυριό τους.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες δείχνουν μικρή αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών
ζητημάτων, ακόμα και όταν έχουν επαρκείς γνώσεις για τα
χρηματοοικονομικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες
όλων των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και μορφωτικών
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επιπέδων δηλώνουν σημαντικά μικρότερη χρήση πιο σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων (ασφάλειες και
επενδύσεις) από τους άνδρες. Όσες
γυναίκες, ωστόσο, είναι κύριες εισοδηματίες ή διαχειρίστριες στην οικογένειά
τους παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοπεποίθησης και ενημέρωσης
σε σχέση με τα οικονομικά.
Από την έρευνα προέκυψε, επίσης,
ότι η ενασχόληση με τα χρήματα έχει
αρνητικό «ηθικό» πρόσημο για σημαντική μερίδα πολιτών, στην οποία υπερ-εκπροσωπούνται
οι γυναίκες και οι νέοι/ες της Generation Z (άτομα ηλικίας
18-24 ετών). Τέλος, είναι χαμηλότερο το ποσοστό των γυναικών που θεωρούν ότι είναι σημαντικό στις μέρες μας
να γνωρίζουν κάποια πράγματα για τα οικονομικά θέματα,
γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και
της ευαισθητοποίησής τους σε σχέση με τις συνέπειες του
χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού για τις ίδιες και τις
οικογένειές τους.
Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων διαφαίνεται ότι μόλις
το 51% των ανδρών αποδέχεται την ύπαρξη του μισθολογικού χάσματος. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μεγαλύτερο
μεταξύ των γυναικών, αγγίζοντας το 73%. Οι περισσότεροι
άνδρες αναφέρουν μεγαλύτερη άνεση από τις γυναίκες στο
να διαπραγματεύονται τον μισθό τους. Από την άλλη, οι
οικονομικά αναλφάβητες γυναίκες έχουν πολύ λιγότερη
άνεση στο να διαπραγματεύονται την αμοιβή τους σε σχέση
με τους οικονομικά αναλφάβητους άνδρες, αλλά και με τις
οικονομικά εγγράμματες γυναίκες. Δημιουργείται έτσι ένας
φαύλος κύκλος που, προβλέψιμα, κρατά τις γυναίκες αυτές
εγκλωβισμένες σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη
και ανεξαρτησία τους.
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας κρίνεται επιτακτική
η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα. «Κομβικό ρόλο οφείλει
να παίξει η πολιτεία για την περαιτέρω ενσωμάτωση στο
σχολικό πρόγραμμα αντίστοιχων εκπαιδευτικών βαθμίδων
της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως διακριτού πεδίου. Εξαιρετικά θετική θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή
προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από
μεγάλους εργοδότες της χώρας» όπως σημειώνεται .

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

H ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε
εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο μια μεγάλη ειρωνεία της Ιστορίας. Οι πολιτικές
ηγεσίες του πλανήτη θα συναντηθούν στα
τέλη Οκτωβρίου στη Γλασκώβη για την 26η
Διάσκεψη του ΟΗΕ (COP26) για το κλίμα
και τον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα μέχρι το 2050, αλλά το θέμα
τους πιθανότατα θα είναι οι παγκόσμιες
ελλείψεις σε... βρώμικα καύσιμα.
Οπως το πετρέλαιο και το κάρβουνο, οι τιμές των οποίων κάνουν ράλι και ανατρέπουν
τους προϋπολογισμούς των κρατών και
των νοικοκυριών, δημιουργούν συνθήκες
ασφυξίας σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις και
οδηγούν υψηλότερα τις τιμές προϊόντων και
υπηρεσιών. Ακόμα μεγαλύτερη ειρωνεία
είναι ότι η Βρετανία, που φιλοξενεί τη διάσκεψη COP26, αναγκάστηκε προ ημερών
να επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία ένα από
τα πιο «βρώμικα» εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικού με κάρβουνο, το οποίο είχε
προγραμματιστεί να ξηλωθεί του χρόνου.
Από τον περασμένο Μάιο, το «καλάθι»
πετρελαίου, κάρβουνου και αερίου, των
καυσίμων δηλαδή που καλύπτουν το 83%
των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών, έχει
ανατιμηθεί κατά 95%. Ολα ξεκίνησαν από
την εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου,
η οποία αρχικά αποδόθηκε από τις Αρχές
σε μια έκτακτη συγκυρία, αλλά πλέον όλο
και περισσότεροι αναλυτές, «δεξαμενές
σκέψης» και παράγοντες της αγοράς σε όλο
τον κόσμο ερμηνεύουν με τη διαπίστωση
ότι η περίφημη «πράσινη μετάβαση» σε
καθαρές πηγές ενέργειας -και κυρίως η
έλλειψη προετοιμασίας γι’ αυτήν- δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση
παρενεργειών και ενεργειακών κρίσεων,
τώρα και στο μέλλον.
Με απλά λόγια, το πρόβλημα είναι ότι οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν είναι
ακόμα «ώριμες» για να εξασφαλίσουν την
ενέργεια που χρειάζεται ο πλανήτης, ενώ
την ίδια στιγμή οι επενδύσεις στις παλιές,
βρώμικες πηγές ενέργειας και η προσφορά
των τελευταίων έχουν αποδυναμωθεί, με
αποτέλεσμα η τιμή τους να αυξάνεται όταν
η ζήτηση ανεβαίνει, όπως συμβαίνει τώρα.
Το «κλειδί» της σημερινής κρίσης είναι το
φυσικό αέριο, το οποίο θεωρείται ενδιάμεσο
καύσιμο, καθώς είναι μεν και αυτό ορυκτό,
αλλά πιο καθαρό, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ μικρότερες
απ’ ό,τι στο πετρέλαιο και το κάρβουνο.

