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Έρχεται τεστ κορονοϊού
στο σπίτι, αποτέλεσμα
σε 30 λεπτά
Η Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ
ενέκρινε, με τη διαδικασία του
κατ' επείγοντος, το πρώτο
διαγνωστικό τεστ αυτο-ελέγχου για Covid-19, το οποίο μπορεί να κάνει
κανείς μόνος του στο σπίτι και να πάρει τα
αποτελέσματα σε 30 λεπτά. Το γρήγορο τεστ
μιας χρήσης, δημιούργημα της εταιρείας
Lucira Health, δίνει τη δυνατότητα στον
οποιονδήποτε άνω των 14 ετών, ο οποίος
υποψιάζεται ότι μπορεί ότι έχει Covid-19, να
πάρει δείγμα από τη μύτη του και μετά να
«τσεκάρει» αν έχει μολυνθεί από τον
κορονοϊό SARS-CoV-2, δείχνοντας θετικό ή
αρνητικό αποτέλεσμα. Έως τώρα είχαν
εγκριθεί από τη FDA διαγνωστικά τεστ που
επέτρεπαν σε κάποιον να συλλέξει δείγμα
μόνος του, αλλά μετά έπρεπε να το στείλει
για ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο. Το νέο
τεστ είναι το πρώτο που δεν απαιτεί κάτι
τέτοιο, αλλά δίνει κατ' οίκον αποτελέσματα.

Ελεγκτικές Αρχές

Υπεραγορές

e-ΕΦΚΑ

Με βάση το μικτό περιθώριο κέρδους επί των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που είχαν οι επιχειρήσεις πριν το Σεπτέμβριο οι ελεγκτικές
Αρχές, που ξεκινούν σαφάρι στην αγορά, θα
κρίνουν εάν υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά.

Επιτρέπεται στα σούπερ μάρκετ να πωλούν
είδη ύπνου, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα
ταξιδιού, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.

Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση των
ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης
στους ενταχθέντες φορείς στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ) και στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ παρέχει
εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

Πρώτα τα σχολεία, μετά λιανεμπόριο και εστίαση

Σε τρεις φάσεις
η άρση του lockdown

Χρυσοχοΐδης:
Δεν θα επιτραπούν
πορείες για την μνήμη του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις
δηλώσεις του για την επέτειο
του Πολυτεχνείου, αναφέρθηκε
και στην επέτειο για τον
θάνατο του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου. Ο υπουργός Πολιτικής
Προστασίας τόνισε πως και στις 6 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που δολοφονήθηκε το 2008
ο 15χρονος, τότε, μαθητής, «δεν πρόκειται να
επιτραπούν εκδηλώσεις και πορείες στη
μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου».
Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως στην ημέρα
μνήμης για τον θάνατο του 15χρονου, θα
ισχύσουν τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα
για τις συναθροίσεις και υπάρχει απόφαση
να μην υπάρξουν ούτε πορείες, ούτε εκδηλώσεις, ειδικά για την φετινή χρονιά λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού. Κατά τις περσινές
εκδηλώσεις είχαν σημειωθεί εκτεταμένα
επεισόδια και 21 συλλήψεις σε Αθήνα, Πάτρα
και Θεσσαλονίκη. «Και για τον Αλέξανδρο
Γρηγοροπουλο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις όπως πέρυσι, να
κάνουμε λίγο υπομονή και θα γιορτάσουμε
και τα Χριστούγεννα, και την 25η Μαρτίου
και το Πάσχα, όταν τελειώσει η πανδημία
θα γιορτάσουμε όπως συνηθίζουμε τόσα
χρόνια» είπε χαρακτηριστικά

Ο

σχεδιασμός της κυβέρνησης
για την άρση του lockdown
προβλέπει το άνοιγμα εστιατορίων και καφέ πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό τόνισε, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Είμαστε λίγες ημέρες μακριά από το
να εξετάσουμε και να παρουσιάσουμε
το σχέδιο για την επόμενη φάση για
την άρση του lockdown, εξήγησε, ενώ
ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει
πρώτα το άνοιγμα των σχολείων, στη

συνέχεια του λιανεμπορίου και μετά
της εστίασης, αλλά μόνο με καθήμενους.
Διευκρίνισε μάλιστα πως δεν θα ανοίξουν τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης, όπου συγκεντρώνονται όρθιοι
και δημιουργείται συγχρωτισμός.
Παράλληλα, τόνισε πως, ανάμεσα
στα σενάρια που εξετάζονται, είναι
να υπάρχει και συγκεκριμένο ωράριο
για τα καταστήματα της εστίασης,
χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει

περισσότερες πληροφορίες, καθώς
ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση.
Ερωτηθείς για τα σχολεία, ο κ. Πέτσας
ανέφερε πως στον σχεδιασμό είναι
να ανοίξουν, μόλις το επιτρέψουν τα
επιδημιολογικά δεδομένα και τόνισε
πως θα είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν, ακολουθώντας ουσιαστικά το
παράδειγμα του Μαΐου, δηλαδή σε
τρεις φάσεις: πρώτα τα σχολεία, μετά
το λιανεμπόριο και στη συνέχεια η
εστίαση.

Ωστόσο, ο κ. Πέτσας επέμεινε πως
η επιστροφή στην κανονικότητα θα
γίνει με περιορισμούς και εφόσον
το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά
στοιχεία.
Απαντώντας σε ερώτηση για το αν
θα ανοίξουν τα κέντρα νυχτερινής
διασκέδασης τα Χριστούγεννα, ο κυβερνητικός εκκπρόσωπος ανέφερε
πως είναι δύσκολο να ανοίξουν λόγω
του συγχρωτισμού που παρατηρείται
σε αυτά τα καταστήματα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
«Ταφόπλακα» για
το εμπόριο αν χαθούν
και τα Χριστούγεννα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τον κίνδυνο να χαθεί η πιο κρίσιμη
περίοδος για τον εμπορικό κόσμο,
που ξεκινά από την Black Friday και
κορυφώνεται μέσα στις γιορτές, όπου
γίνεται περίπου το 25% του ετήσιου
τζίρου, πλέον φοβάται η αγορά, καθώς
δύο εβδομάδες μετά την ενεργοποίηση
του lockdown η διασπορά της πανδημίας δεν λέει να περιοριστεί και την ίδια
ώρα το ταμείο για τις περισσότερες
επιχειρήσεις που ανέστειλαν δραστηριότητα δείχνει το απόλυτο μηδέν! Ακόμα
και στα σούπερ μάρκετ η αύξηση της
κίνησης το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ήταν σημαντική, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν θύμιζε την περίοδο του
πρώτου lockdown.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των καταστημάτων, μικρών και μεγάλων. Ναι μεν καταγράφεται αύξηση, αλλά αυτή είναι μικρότερη
των προσδοκιών.
«Το κρίσιμο στοίχημα είναι η αγορά να
καταφέρει να δουλέψει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Αυτή είναι μια περίοδος
εξαιρετικά σημαντική. Η αρχή της σεζόν
με το lockdown χάθηκε. Εάν αυτή η
κατάσταση συνεχιστεί και χάσουμε
την κορύφωση της εμπορικής κίνησης
φέτος, αυτό θα αποτελέσει και την
ταφόπλακα για ένα μεγάλο κομμάτι
του εμπορικού κόσμου, και κυρίως των
μικρομεσαίων», σημειώνει ο πρόεδρος
της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας.
Η εικόνα μαρτυρά ότι η αγορά κινείται
σήμερα με τρεις ταχύτητες. Πρώτα απ’
όλα είναι τα σούπερ μάρκετ, που όπως
και στην περίοδο του πρώτου lockdown
έχουν συγκεντρώσει τη συντριπτικό
μέρος του τζίρου που κάνει η αγορά στα
χέρια τους. Στελέχη μεγάλων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ έλεγαν στο ΝΜ ότι από
την παραμονή του δεύτερου lockdown
οι πωλήσεις κατά μ.ο. κινούνται με
έναν ρυθμό +20%. Και τούτο καθώς η
εκτίναξη της ζήτησης που κατεγράφη
τις πρώτες μέρες -και η οποία άγγιξε
το +40%- γρήγορα μετριάστηκε, με
αποτέλεσμα η κίνηση στα καταστήματα
να έχει επανέλθει στα προ του lockdown
επίπεδα.
«Ο κόσμος νομίζω έχει καταλάβει ότι
δεν κινδυνεύει να ξεμείνει από κάποιο
προϊόν. Γι’ αυτό και δεν είδαμε τον πανικό που ζήσαμε την περασμένη άνοιξη.
Μάλιστα αυτή τη φορά παρατηρήθηκε
το εξής: αφενός η κατακόρυφη αύξηση
των πωλήσεων να διαρκεί δύο-τρεις μέρες, αφετέρου η ζήτηση να μην αφορά
μόνο τρόφιμα και καθαριστικά, αλλά μια
ευρεία γκάμα προϊόντων – από είδη προσωπικής υγιεινής μέχρι και καλλυντικά»,
λέει στο ΝΜ στέλεχος της μεγαλύτερης
αλυσίδας λιανικής της χώρας.
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Οι νέες οδηγίες
για τη χρήση μασκών

Ξεκινούν σαφάρι στην αγορά

Ενισχύονται
οι ελεγκτικές Αρχές

Μ

ε βάση το μικτό περιθώριο κέρδους επί των προϊόντων ή των υπηρεσιών που είχαν
οι επιχειρήσεις πριν το Σεπτέμβριο οι ελεγκτικές Αρχές, που ξεκινούν σαφάρι
στην αγορά, θα κρίνουν εάν υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά.

Αυτό προβλέπει διάταξη που συμπεριλήφθη
στο νομοσχέδιο που
υπερψηφίστηκε απ’ τη
Βουλή μετά τις αποκαλύψεις του newmoney
για το κύμα ανατιμήσεων παραμονή του
lockdown.
Η διάταξη, η οποία επί
της ουσίας παρατείνει
τους περιορισμούς που
είχαν τεθεί τον περασμένο Μάρτιο στα
περιθώρια κέρδους
σε βασικά αγαθά και
υπηρεσίες, αναφέρει χαρακτηριστικά: «απαγορεύεται η
συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που
αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη
μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε
φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας
και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών,
αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης,
εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της
παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι
μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες».
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη διάταξη που είχε ψηφιστεί απ’ τον περασμένο Μάρτιο το πρόστιμο για βεβαιωμένη
πράξη κερδοσκοπίας μπορεί να φτάσει ακόμα και το 1

E-mail: iho@otenet.gr

εκατ. ευρώ, σύμφωνα
με απόφαση του υπ.
Ανάπτυξης.
Με τον ίδιο νόμο ενισχύεται και η νεοσύστατη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), αποκτώντας χαρακτηριστικά …
ΕΥΠ για τον έλεγχο της
αγοράς και τη διασφάλιση του ανταγωνισμού,
με διεθνείς διασυνοριακές συνεργασίες.
Έτσι πέραν των αποσπάσεων υπαλλήλων
της ΓΓ Εμπορίου, της ΕΛΑΣ κοκ που έχουν ξεκινήσει,
συστήνονται και 20 νέες οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού εκ των οποίων 5 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, 5
θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και 10 θέσεις ΤΕ
Πληροφορικής. Και αυτό καθώς κρίνονται ως κρίσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της ΔΙΜΕΑ τα ψηφιακά
εργαλεία και η ροή ψηφιακών πληροφοριών.
Κάτι εξάλλου που φαίνεται και στο οργανόγραμμα που
περιγράφει ο νέος νόμος. Συγκεκριμένα η Διυπηρεσιακή
Μονάδα βασίζεται σε 4 υπηρεσίες: το γραφείο διοικητή, τη
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, τη
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της
Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου,
και τέλος τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Τις αναθεωρημένες οδηγίες του Κέντρου
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ για
τη χρήση μασκών για την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού συνοψίζουν οι γιατροί
της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παναγιώτης Μαλανδράκης, Ιωάννης
Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης
ΕΚΠΑ).
Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής
οδού. Η χρήση μάσκας αποτελεί έναν απλό
φραγμό των μολυσματικών αναπνευστικών
σταγονιδίων και είναι απαραίτητη ακόμα και
για τους μη νοσούντες, καθώς μελέτες έχουν
δείξει ότι και ασθενείς που δεν εμφανίζουν
συμπτώματα ποτέ ή δεν έχουν προλάβει να
εμφανίσουν ακόμη, μεταδίδουν τον ιό. Η
πρωταρχική αξία της μάσκας είναι να προστατεύει τους υπόλοιπους σε περίπτωση
που κάποιος νοσεί, ιδίως εάν δεν μπορεί να
κρατήσει απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων.
Η χρήση της μάσκας προστατεύει και ως
ένα σημείο αυτόν που την φοράει από τους
υπόλοιπους, ανάλογα με το υλικό της.
Όλοι πρέπει να φορούν μάσκα, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες. Εξαίρεση, δυνητικά,
αποτελούν τα παιδιά κάτω των 2 ετών, άτομα
με αναπνευστική δυσχέρεια και άτομα με
συμπεριφορικά ή γνωσιακά προβλήματα,
όπου πρέπει να ελεγχθούν διαφορετικές
εναλλακτικές πρόληψης.
Μία σωστή υφασμάτινη μάσκα πρέπει να
κατασκευάζεται από τουλάχιστον δύο επιπέδων σφιχτό ύφασμα, όπως βαμβάκι, και
να διευκολύνει την αναπνοή διαμέσου της
(συνίσταται να αποφεύγονται οι δερμάτινες
και οι πλαστικές μάσκες). Οι μη χειρουργικές
μάσκες μίας χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιστάσεις όπου η υφασμάτινη μάσκα μπορεί να λερωθεί. Οι μάσκες με
βαλβίδα εισπνοής δεν συνίστανται γιατί δεν
προστατεύουν από τη διασπορά του ιού σε
περίπτωση που ο χρήστης νοσεί.

Τουρκία: Μερικό lockdown τα Σαββατοκύριακα
ανακοίνωσε ο Ερντογάν

Στις 120 δόσεις ξανά όσοι έχασαν
τη ρύθμιση λόγω πανδημίας

Νέους περιορισμούς, που θα ισχύουν μόνο τα Σαββατοκύριακα, ανακοίνωσε σήμερα
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο των μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε θα απαγορευτεί η κυκλοφορία τα Σαββατοκύριακα,
από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί, ώστε «να μην διαταραχθούν οι αλυσίδες
ανεφοδιασμού και παραγωγής». Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τα
τέλη του έτους και τα μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά. Όλα τα εστιατόρια και τα καφενεία θα παρέχουν μόνο υπηρεσίες ντελίβερι. Στους αθλητικούς
αγώνες δεν θα επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων. Η Άγκυρα ανακοινώνει μόνο
τους συμπτωματικούς ασθενείς. Σήμερα ακοινώθηκαν 3.819 νέα κρούσματα της
Covid-19 και 103 θάνατοι. Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας έχουν χάσει τη
ζωή τους στην Τουρκία 11.704 άνθρωποι. «Αν η αυξητική τάση συνεχιστεί, θα
είναι αναπόφευκτο να επανέλθουν στην ατζέντα τα μέτρα που είχαν οδυνηρές
συνέπειες για όλους μας», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επανένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.
Στο νομοσχέδιο δίνεται τη δυνατότητα για επανένταξη στην ρύθμιση των 120
δόσεων για όσους έχασαν την ρύθμιση λόγω μη καταβολής δόσεων το διάστημα
Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020. Για να ενταχθούν πάλι στη ρύθμιση η συγκεκριμένη
κατηγορία οφειλετών θα πρέπει να καταβάλλουν την δόση Νοεμβρίου μέχρι
τέλος του Νοεμβρίου. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή οι πληττόμενοι φορολογούμενοι
με ανοιχτούς λογαριασμούς στην Εφορία θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα
να πληρώσουν τη δόση του Νοεμβρίου ενώ οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα
προστεθούν στο τέλος της ρύθμισης ως υπεράριθμες.
Παράλληλα ετοιμάζεται να ανοίξει και η πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων
για τους φορολογουμένους οι οποίοι απώλεσαν τη ρύθμισή τους από την 1η
Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους σήμερα απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους.
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Έρευνα:
Τα βιντεοπαιχνίδια
κάνουν καλό
στους παίκτες τους
Με τα νέα lockdowns σε ισχύ σε
πολλές χώρες και τις γιορτές των
Χριστουγέννων να πλησιάζουν, τα
βιντεοπαιχνίδια γίνονται όλο και πιο
δημοφιλή- και σε αυτό το πλαίσιο
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έρευνα του Oxford University η
οποία δείχνει πως ο χρόνος που δαπανά παίζοντας παιχνίδια έχει θετική
επίδραση στην ευεξία/ ευημερία του.
Η νέα μελέτη είναι η πρώτη του
είδους της: Αντί να ερωτούνται
οι παίκτες πόσο παίζουν, χρησμοποιήθηκαν δεδομένα από τη
βιομηχανία ως προς τον πραγματικό
χρόνο παιχνιδιού από τα δημοφιλή
παιχνίδια Plants vs Zombies: Battle
for Neighborville και το Animal
Crossing: New Horizons. Η έρευνα
αυτή δείχνει πως οι εμπειρίες ως
προς την επιδεξιότητα/ικανότητα
και την κοινωνική διασύνδεση με
άλλους μέσω παιχνιδιών μπορούν
να συμβάλουν όντως στην ευεξία/
ευημερία των ανθρώπων- και όντως
αυτοί που βιώνουν ικανοποίηση από
το παιχνίδι ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν «θετική ευημερία» (positive
wellbeing, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του πανεπιστημίου).
Αυτές οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού μπορεί να είναι ακόμα
σημαντικότερες από τον χρόνο που
περνά ένας παίκτης στα παιχνίδια,
και να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
στην ευεξία τους.
«Προηγούμενες έρευνες είχαν
βασιστεί κυρίως σε αναφορές από
τους ίδιους για να μελετηθεί η
σχέση μεταξύ παιχνιδιού και ευεξίας.
Χωρίς αντικειμενικά δεδομένα
από τις εταιρείες παιχνιδιών, αυτοί
οι που σύστηναν συμβουλές σε
γονείς ή διαμορφωτές πολιτικής το
έκαναν χωρίς να έχουν αξιόπιστη
βάση στοιχείων. Τα ευρήματά μας
δείχνουν ότι τα βιντεοπαιχνίδια δεν
είναι απαραίτητα κακά για την υγεία
σας- υπάρχουν άλλοι ψυχολογικοί
παράγοντες που έχουν σημαντική
επίδραση στην ευεξία ενός ατόμου.
Στην πραγματικότητα το παιχνίδι
μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που έχει θετική επίδραση στην
ψυχική υγεία των ανθρώπων- και η
επιβολή κανόνων στα βιντεοπαιχνίδια θα μπορούσε να στερήσει τους
παίκτες από αυτά τα οφέλη. Συνεργαζόμενοι με την Electronic Arts και
τη Nintendo of America ήμασταν σε
θέση να συνδυάσουμε εξειδίκευση
από τον ακαδημαϊκό χώρο και από
τη βιομηχανία. Μέσω της πρόσβασης σε δεδομένα πάνω στον χρόνο
παιχνιδιού των ανθρώπων, για πρώτη
φορά μπορέσαμε να διερευνήσουμε
τη σχέση μεταξύ του πραγματικού
gameplay και της ευεξίας, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε ένα πρότυπο
για τη διαμόρφωση στοιχείων υψηλής ποιότητας, προς υποστήριξη των
διαμορφωτών πολιτικής ως προς την
υγεία».

Νέα ΚΥΑ:

Ποια είδη επιτρέπεται να πωλούν
τα σούπερ μάρκετ
Ανοικτά τα καταστήματα στα αεροδρόμια
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

9°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7°C - 17°C

ΠΑΤΡΑ

7°C - 18°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

12°C - 17°C

ΛΑΡΙΣΑ

4°C - 16°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πόνος:
Η διατροφή που
τον επιδεινώνει
σε έξι εβδομάδες

Ε

πιτρέπεται στα σούπερ μάρκετ να πωλούν είδη ύπνου, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδιού,
σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα εντός των αεροδρομίων της χώρας
και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side), να
λειτουργούν κατά τη διάρκεια του lockdown.
Υπενθυμίζεται ότι με την ίδια ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ποια διαρκή
καταναλωτικά αγαθά θα μπορούν να πωλούνται από το δίκτυο
των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα επιτρέπεται
η πώληση των εξής αγαθών: κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα και
παπλώματα, βύσματα, πρίζες και άλλες συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, λαμπτήρες,
σάρωθρα για οικιακή καθαριότητα, σκούπες και βούρτσες για
την οικιακή καθαριότητα καθώς και συσκευές υγραερίου οικιακής χρήσεως, όπως επίσης και καλσόν, παλτό, ημίπαλτα, κάπες,
άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη καθώς και
είδη υποδηματοποιίας (σ.σ. παντόφλες).
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να
πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό
τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,
β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,
γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,
δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών
και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων
(ΚΑΔ47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51,
ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,
στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμά-

των, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού
[π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών
θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους
(ΚΑΔ47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54,
ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων των
ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού
εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα
(ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών
υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59,
η) λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/
ΚΑΔ 47.61,
θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα
καταστήματα/ΚΑΔ 47.65,
ι) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τα καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), το λιανικό εμπόριο
ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών,
άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ
47.71.71.08), το λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων
παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22)/ΚΑΔ 47.71 και
ια) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών
υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.
Την απόφαση είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις
Γεωργιάδης. «Θα βγει σε ΦΕΚ, εν όψει του επερχόμενου ψύχους,
θα επιτρέψουμε να πωλούν κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά
σώματα κ.α. Ό,τι προβλέπεται στον ΚΑΔ», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili της Ισπανίας δημοσιεύτηκε στο Nutrients,
σύμφωνα με την οποία μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και
σάκχαρα υπερεπεξεργασμένων
τροφίμων όπως το fast food επί
έξι εβδομάδες αύξησε τον αριθμό
των φλεγμονωδών μορίων στον
οργανισμό, γεγονός που πολλαπλασιάζει την ευαισθησία των μυϊκών νεύρων μέσω της διαδικασία
της νευροδιαβίβασης.
Στο πλαίσιο του πειράματος, δύο
ομάδες ποντικιών ακολούθησαν
δύο διαφορετικά μοντέλα διατροφής επί έξι εβδομάδες: μια διατροφή τύπου πρόχειρου φαγητού
στη μία ομάδα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με τρόφιμα όπως αρτοσκευάσματα και
γλυκά εμπορίου) και μια διάσημη
δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά στην άλλη ομάδα. Στη
συνέχεια, οι ερευνητές μέτρησαν
τα ενδομυϊκά λιποκύτταρα και, με
ηλετρομυογράφημα, αξιολόγησαν
την απόκριση των μυϊκών νεύρων.
Σε αντίθεση με τα ποντίκια της
πλούσιας σε λιπαρά διατροφής,
η ομάδα του πρόχειρου φαγητού
σημείωσε υψηλότερα επίπεδα
λιποκυττάρων στον μυϊκό ιστό.
Ωστόσο, και οι δύο ομάδες έδειξαν αυξημένη νευροδιαβίβαση
του μυοσκελετικού συστήματος
που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες
μετά τη διακοπή της διατροφής,
παρά το γεγονός πως τα πειραματόζωα ανέκτησαν γρήγορα το
φυσιολογικό τους βάρος. Όπως
διαπιστώθηκε, η υπερ-θερμιδική
δίαιτα έξι εβδομάδων αύξησε τη
διαδικασία της νευροδιαβίβασης
που με τη σειρά της οδήγησε σε
μυϊκό πόνο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο Μπιλ Γκέιτς μπαίνει
στη Ναυτιλία
με την πυρηνική
ενέργεια ως καύσιμο
Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
και η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας ως καύσιμο είναι ο
μεγάλος στόχος αλλά και το μεγάλο
στοίχημα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τους διεθνείς οργανισμούς αλλά
και για τα μεγάλα κράτη. Φυσικό
αέριο, ηλεκτρισμός, αιολική, ηλιακή,
πυρηνική ενέργεια και υδρογόνο οι
εναλλακτικές μορφές καυσίμου που
μελετά η ναυτιλιακή βιομηχανία και
πειραματικά χρησιμοποιεί.
Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται η πιο
καθαρή παγκοσμίως.
Προσπάθειες έγιναν για τη χρήση
πυρηνικής ενέργειας σε εμπορικά
πλοία. Όμως ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας ήταν το μεγάλο
κόστος λειτουργίας, που καθιστούσε
τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας
οικονομικά ασύμφορη.
Το θέμα επανέφερε δυναμικά ο
Μπίλι Γκέιτς ο οποίος δεν πρωταγωνιστεί μόνο για την τεχνολογία και τα
εμβόλια αλλά διεκδικεί θέση και στη
ναυτιλία.
Η τελευταία φορά που φορτηγό
πλοίο υπό σημαία ΗΠΑ ταξίδεψε με
πυρηνική ενέργεια ήταν πριν από 60
χρόνια.
Αν ο Μπίλ Γκέιτς προχωρήσει το σχέδιό του τότε οι ωκεανοί θα γεμίσουν
με πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία.
Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος
του πλανήτη υποστηρίζει την πυρηνική ενέργεια από το 2008 με την
καινοτόμο εταιρεία Terrapower.
Πριν από λίγες ημέρες η εταιρεία
ανακοίνωσε τη συνεργασία της
με την Core-Power που έχει έδρα
στο Λονδίνο η οποία αναπτύσσει
μπαταρίες πυρηνικής ενέργειας για
τεράστια πλοία καθώς και οικολογικά
συνθετικά καύσιμα για μικρότερου
μεγέθους.
Η ομάδα έχει καταθέσει την πατέντα
στο αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας για να ενταχθεί σε ειδικό
πρόγραμμα χρηματοδότησης έως
50% του κόστους ώστε να κατασκευάσει έναν θαλάσσιο αντιδραστήρα
μεσαίου μεγέθους για την ποντοπόρο ναυτιλία.
Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πρόκειται για τεχνολογία η οποία θα
αλλάξει το παιχνίδι game-changing
technology τόσο στη ναυτιλία όσο
και εν γένει στη βιομηχανία και θα
τις βοηθήσεις στη μετάβασή τους
στην εποχή της καθαρής ενέργειας.
Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια
περισσότερα από 60.000 πλοία που
αποτελούν τον παγκόσμιο εμπορικό
στόλο θα πρέπει να καίνε καύσιμα με
μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ΙΜΟ-Διεθνές
Ναυτιλιακό Οργανισμό έως το 2050
η εκπομπή αερίων από τα πλοίων
πρέπει να έχει μειωθεί στο 50% σε
σύγκριση με το 2008.

Τεστ στα φαρμακεία
σε όλους τους πολίτες θα κάνει
η Κοινότητα της Μαδρίτης

Η

πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, έστειλε την
Τρίτη επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ
Λάιεν, για να ζητήσει την υποστήριξή της στην πρόταση της Μαδρίτης για τη διεξαγωγή τεστ κορωνοϊού στα φαρμακεία για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού σε όλη
την ισπανική πρωτεύουσα.

Η επιστολή και μέρος του περιεχομένου της έγινε γνωστή
αμέσως μετά τον περιφερειακό αντιπρόεδρο, Ιγνάθιο Αγουάδο, ο οποίος επέμεινε στο αίτημά του προς την κεντρική
κυβέρνηση να εξουσιοδοτήσει την δωρεάν εκτέλεση αυτών
των εξετάσεων σε φαρμακεία της Μαδρίτης. Σύμφωνα με
την Αγιούσο, τα φαρμακεία είναι το ιδανικό μέρος για τη
διενέργεια αυτών των αναλύσεων, επειδή «οι επαγγελματίες
τους είναι εκπαιδευμένοι, εγγυώνται την ασφάλεια και την
υγιεινή και τα αποτελέσματα μπορούν να κοινοποιηθούν
στο Σύστημα Υγείας της Μαδρίτης». Από την πλευρά
του, ο Αγουάδο που ανήκει στους Ciudadanos ελπίζει ότι
πριν από τα Χριστούγεννα όλοι οι κάτοικοι της Μαδρίτης
θα μπορούν να κάνουν το τεστ για να συναντηθούν με
ασφάλεια με τις οικογένειές τους.
Όπως γράφει η Αγιούσο στην επιστολή της, ο Ισπανικός
Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (AEMPS)
δεν επιτρέπει τη χρήση αποθηκών για τις δοκιμές που
ζητήθηκαν. «Γι 'αυτό θα το θεωρούσα χρήσιμο αν μια
ευρωπαϊκή αρχή μπορούσε να επικυρώσει αυτήν τη νέα

μορφή δοκιμών, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και για τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιοχές», προσθέτει. Ισχυρίζεται
επίσης ότι το μέτρο αυτό έχει εγκριθεί στη Γαλλία, την
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Αυξήσαμε τη
δοκιμαστική μας ικανότητα δέκα φορές και στόχος μας
είναι να το διατηρήσουμε έτσι. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν
είναι αρκετό για να επιτύχουμε τους στόχους μας όσον
αφορά την θωράκιση του συστήματός μας προκειμένου
να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα νέο τρίτο κύμα »,
τονίζει η πρόεδρος.
Ο Αγουάδο διαβεβαίωσε ότι αυτό το ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί με την Ισαμπέλ Αγιούσο και ότι είναι ένα μέτρο
«που βρίσκεται στο τραπέζι» και ότι αυτό το αίτημα θα
μεταφερθεί στην επόμενη συνάντηση της ομάδας για
τον Covid. Η πρόταση της συνάντησης, στην οποία έχει
δεσμευτεί ο Υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ίγια, είναι για
αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο Αγουάδο. «Ας μην κάνουμε πέντε μήνες όπως έγινε με τα τεστ
PCR στην αρχή», πρόσθεσε.

Η Γαλλία ξεπέρασε το όριο των 2 εκατ. κρουσμάτων
Η Γαλλία ξεπέρασε το όριο των δύο εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της Covid-19 από την έναρξη της
επιδημίας, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής των υπηρεσιών υγείας Ζερόμ Σαλμόν.
Υπάρχουν 2.036.755 επιβεβαιωμένα κρούσματα, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου τονίζοντας
ότι υπάρχει επίσης «ένας αριθμός ρεκόρ 33.500 νοσηλευομένων ασθενών με κορωνοϊό», στη Γαλλία σήμερα.
Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την Covid-19 αυξήθηκε κατά 437 το τελευταίο 24ωρο για να
ανέλθει σε 46.273, συνολικά, δήλωσε ο Σαλμόν.
Ο Γάλλος αξιωματούχος είπε ωστόσο ότι «οι προσπάθειες μας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς» για την ανάσχεση
της επιδημίας.
Τα μπαρ και εστιατόρια της Γαλλίας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, καθώς η κυβέρνηση της χώρας
προσπαθεί να περιορίσει την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό France
Info, ενώ τα στελέχη της κυβέρνησης ψάχνουν να βρουν πότε θα επιστρέψουν στα καταστήματα να ξανανοίξουν.
Η κυβέρνηση έκλεισε στο τέλος Οκτωβρίου τις επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδους σημασίας, καθώς ο
αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού έκανε άλμα και στόχος της ήταν να ξανανοίξουν τα καταστήματα την 1η Δεκεμβρίου, εάν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, αναφέρει το Bloomberg.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Gabriel Attal, ο πρωθυπουργός της χώρας Jean Castex ξεκαθάρισε πως αυτό δεν αφορά τα μπαρ και τα εστιατόρια.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν την κατάσταση για τα μπαρ και τα εστιατόρια τον επόμενο μήνα, είπε,
ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες του France Info, που έκαναν λόγο για άνοιγμα στις 15 Ιανουαρίου.
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Αυτές είναι
οι ακριβότερες πόλεις
Η επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού
επέφερε ισχυρούς κλυδωνισμούς στον τομέα
της υγείας, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην
καθημερινότητά μας. Όμως, με την υγειονομική κρίση είναι φυσικό επακόλουθο να
αλλάξουν και ισορροπίες στην οικονομία,
την προσφορά και τη ζήτηση.
Μία τελευταία έρευνα αναδεικνύει πως οι
μέχρι πρότινος πιο ακριβές πόλεις του κόσμου δεν είναι η Οσάκα και τον Χονγκ Κονγκ,
αλλά η Ζυρίχη και το Παρίσι. Σαφέστατα, οι
προαναφερθείσες μητροπόλεις της Ευρώπης
βρίσκονταν αρκετά ψηλά στην παγκόσμια
κατάταξη, αλλά ποτέ δεν είχαν «κατακτήσει»
την κορυφή.
Σύμφωνα με τον The Economist Intelligence
Unit, τα στοιχεία βασίζονται στον παγκόσμιο
δείκτη κόστους ζωής του και κατά πόσο η
πανδημία επηρέασε τις τιμές αγαθών και
υπηρεσιών σε περισσότερες από 130 πόλεις
το 2020.
Η ανάδειξη της Ζυρίχης και του Παρισιού
στις ακριβότερες πόλεις του κόσμου οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του ελβετικού
φράγκου και του ευρώ αντίστοιχα.
Η επικεφαλής του Worldwide Cost of
Living, Ουπασάνα Ντατ, δήλωσε πως «Η
πανδημία προκάλεσε την αποδυνάμωση του
αμερικανικού δολαρίου, ενώ τα νομίσματα
της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Ασίας
ενισχύθηκαν έναντι αυτού, με αποτέλεσμα
να υπάρξουν μετατροπές στις τιμές αγαθών
και των υπηρεσιών» και συμπληρώνει, «οι
ασιατικές πόλεις κυριαρχούσαν παραδοσιακά στην παγκόσμια κατάταξη τα τελευταία
χρόνια, αλλά η πανδημία έχει επιφέρει ενδιαφέρουσες μεταβολές.»
Το CNBC αναφέρει ότι η Σιγκαπούρη, η οποία
βρίσκεται τώρα στην τέταρτη θέση, είδε τις
τιμές να πέφτουν λόγω της μεγάλης απώλειας
εργαζομένων από το εξωτερικό.
«Με τον συνολικό πληθυσμό της πόλης να
συρρικνώνεται για πρώτη φορά από το 2003,
η ζήτηση έχει μειωθεί, ενώ ο αποπληθωρισμός συνεχίζει να κλιμακώνεται. Η Οσάκα
βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, με τις
τιμές να παραμένουν στάσιμες και η ιαπωνική
κυβέρνηση να επιδοτεί το κόστος όπως οι
δημόσιες συγκοινωνίες». Στην παγκόσμια
κατάταξη η Οσάκα μοιράζεται την πέμπτη
θέση μαζί με το Τελ Αβίβ.
Οι τιμές για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες ήταν «αρκετά σταθερές» κατά το παρελθόν έτος, αλλά ορισμένες κατηγορίες
επηρεάστηκαν λόγω της κρίσης του Covid-19,
ανέφερε η EIU.
Το κόστος των βασικών προϊόντων όπως τα
τρόφιμα και το νερό παρέμειναν «ανθεκτικά»,
αλλά η χαμηλή ζήτηση προκάλεσε απότομη
πτώση των τιμών στο κλάδο της ένδυσης.
«Τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
είχαν επίσης διαφορετικές επιπτώσεις σε
διαφορετικά αγαθά, αυξάνοντας την τιμή
των προϊόντων υψηλής ζήτησης, όπως οι
υπολογιστές», ανέφερε η έκθεση.
«Πολλοί καταναλωτές λόγω της κατάστασης
θα δώσουν προτεραιότητα στις δαπάνες για
οικιακή ψυχαγωγία και ταχύτερη πρόσβαση
στο Διαδίκτυο », είπε η Ντατ ενώ εκτιμά ότι
η ένδυση θεωρείται είδος «πολυτελείας» και
η διασκέδαση εκτός σπιτιού θα συνεχίσει να
αντιμετωπίζει τις οικονομικές επιπτώσεις
λόγω της πανδημίας.
Αυτές οι τάσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν το 2021 καθώς οι δαπάνες παραμένουν
περιορισμένες, ασκώντας πίεση στις τιμές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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«Κλειδώνει»
η συμφωνία CVC –
Τραπεζών – MIG
για τη Vivartia
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η
συμφωνία του CVC με τις πιστώτριες
τράπεζες και τη MIG για την εξαγορά
της Vivartia.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τράπεζες
και CVC έχουν βρει κοινό τόπο και
εκτός απροόπτου μέχρι την επόμενη
Παρασκευή ή Δευτέρα αναμένεται
να υπογραφεί η συμφωνία του CVC
με την Τράπεζα Πειραιώς. Πηγές που
γνωρίζουν άμεσα τις διαδικασίες
ανέφεραν πως οι εξελίξεις ασφαλώς
και θα έρθουν ταχύτερα από τις 30
Νοεμβρίου που λήγει η περίοδος
αποκλειστικών διαπραγματεύσεων
με το CVC και τοποθετούσαν ως τις
αρχές του 2021 το τυπικό κλείσιμο της
συμφωνίας, δηλαδή τη μεταβίβαση
των μετοχών. CVC και πιστώτριες
τράπεζες έχουν συμφωνήσει στο
συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των
θεμάτων και η συμφωνία τους αυτές
τις ημέρες εγκρίνεται από την Επενδυτική Επιτροπή του CVC. Η Vivartia
βαρύνεται με δάνεια συνολικού
ύψους 424,2 δις ευρώ, εκ των οποίων
362 εκατ. αποτελούν κοινοπρακτικό δάνειο. Οι τρεις διαφορετικές
δραστηριότητες (γάλα, κατεψυγμένα
προϊόντα, εστίαση) της Vivartia
ευθύνονται η κάθε μια ξεχωριστά
για την εξυπηρέτηση του συνολικού
δανεισμού. Δηλαδή η ευθύνη για την
εξυπηρέτηση των δανείων που βαρύνουν την Μπάρμπα Στάθης επιμερίζεται στη ΔΕΛΤΑ και στις εταιρίες της
εστίασης και το αντίστροφο για κάθε
κλάδο δραστηριότητας ξεχωριστά. Το
CVC σχεδιάζει -στο βαθμό που δεν
υπάρχουν συνέργιες- να αναπτύξει
ανεξάρτητα τις δραστηριότητες της
Vivartia, ανάλογα με το business plan
που έχει ώστε να επιτύχει υψηλότερες
αποδόσεις. Για αυτό ζήτησε να αρθεί
η δέσμευση εις όλον για τον δανεισμό
της κάθε εταιρίας. Ταυτόχρονα οι
διαφορετικές εταιρίες της Vivartia
παρουσίαζαν μεγάλες ανισότητες
ως προς τα μεγέθη τους. Συγκεκριμένα, η ΔΕΛΤΑ με δανεισμό 86 εκατ.
έχει EBITDA 25 εκατ. και ο κλάδος
της εστίασης με δανεισμό 162 εκατ.
έχει EBITDA μόλις 3 εκατ. Σύμφωνα
πάντοτε με πληροφορίες, βάσει της
συμφωνίας το CVC θα αποπληρώσει
μετρητοίς το 50% του δανεισμού των
162 εκατ. της εστίασης όσον αφορά
τη συμμετοχή στο κοινοπρακτικό
δάνειο των τριών από τις τέσσερις
τράπεζες και συγκεκριμένα των Αlpha
Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα.
Η Τράπεζα Πειραιώς που έχει και την
μικρότερη έκθεση στο κοινοπρακτικό
δάνειο, θα διατηρήσει το υφιστάμενο ποσό του δανείου. Ταυτόχρονα
η Πειραιώς (που πρόκειται και να
εισπράξει από τη MIG το τίμημα των
175 εκατ. που προσφέρει το CVC για
τη Vivartia) θα χορηγήσει δάνειο 30
εκατ. στον κλάδο εστίασης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αύξηση
κεφαλαίου ώστε να βελτιωθούν οι
χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Xαλεποί καιροί για... AirBnb

Ξ

εκίνησε ως μια «επανάσταση». Eξελίχθηκε στην κυρίαρχη τάση του παγκόσμιου τουρισμού. Σήμερα, βρίσκεται ανάμεσα σε «διασταυρούμενα πυρά». O λόγος για την πλατφόρμα
βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb η οποία χάνει διαρκώς έδαφως στην Eλλάδα. Kαι ο λόγος,
δεν είναι (μόνο) ο κορωνοϊός.
Όσο η πλατφόρμα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την IPO
της, εν μέσω της πανδημίας με τις καταστροφικές συνέπειες
στον τουρισμό και τα ταξίδια, μαστίζεται από μια σειρά από
«περιφερειακά» προβλήματα. Aπό την υποχώρηση των διανυκτερεύσεων στα καταλύματά της, στη μείωση των αγγελιών,
τις αγωγές hosts εις βάρος της και κυρίως τις πληροφορίες
που θέλουν την Airbnb να συμπεριλαμβάνεται στο σκληρό
Digital Services Act που φέρνει η Kομισιόν το Δεκέμβριο.
Όπως και να ’χει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της EE,
λόγω της πανδημίας, για το σύνολο του έτους, οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα της Airbnb στην Eλλάδα θα παρουσιάσουν
μείωση που θα φτάνει ως και το 71%, με το τρίτο τρίμηνο του
2020 να καταγράφει μείωση, η οποία φτάνει το 55% σε σύγκριση
με τα 37 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που είχαμε το 2019.
Mε την Eλλάδα να έχει τη μεγαλύτερη πτώση διανυκτερεύσεων, αυτή την περίοδο, στην Eυρώπη, βάσει των κρατήσεων
στην Airbnb, δεν θεωρείται έκπληξη η μαζική υποχώρηση
ακινήτων από την πλατφόρμα. Mόνο από τον Mάρτιο ως
τα μέσα Δεκεμβρίου 3.650 ακίνητα απεγγράφηκαν από την
πλατφόρμα, ρίχνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων οικιστικών
ακινήτων από σχεδόν 12.000 σε περίπου 8.500. H επιστροφή
των ιδιοκτητών στη μακροχρόνια μίσθωση, ωστόσο, είναι μια
τάση η οποία προϋπήρχε του σοκ του Covid-19 και προφανώς
επιτάχυνε τα πράγματα. H πλατφορμα επιστρέφει σταδιακά
στα επίπεδα του 2017 σε ό,τι αφορά τον αριθμό διαμερισμάτων,
καθώς η υπερπροσφορά ακινήτων ακόμα και σε περιοχές
χαμηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και οι μεγάλες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, καθώς και ο ανταγωνισμός από τις
εταιρίες διαχείρισης ακινήτων, φαίνεται πως απωθούν τους
ιδιοκτήτες που δραστηριοποιούνταν. Xαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι στην Aθήνα πλέον, το 50,8% των αγγελιών της
Airbnb αφορά ακίνητα που διαχειρίζονται επαγγελματίες. O
ρυθμός αποχώρησης ακινήτων που συνδέεται με την απουσία
ζήτησης στην πλατφόρμα παίρνει πλέον χαρακτηριστικά
μαζικότητας, καθώς απεγγράφονται περίπου 400 ακίνητα
ανά 10 ήμερο. Tο τελευταίο δεκαήμερο του Aυγούστου, για
παράδειγμα, αφαιρέθηκαν 439 αγγελίες και το πρώτο δεκαήμερο του Oκτωβρίου 359. Oι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι
με την... πραγματικότητα, που αφορά το επείγον της πληρωμής των υποχρεώσεών τους, έχοντας μηδενικά έσοδα από
τα ακίνητά τους, ενώ έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά σε αυτά
προηγουμένως (σε ανακαινίσεις κλπ) αλλά και με την αβέβαιη
προοπτική, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από την επιστροφή

της κανονικότητας σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, αλλά και την
τιμολόγηση, καθώς και την επιβολή σκληρών κανόνων -και
ενδεχομένως φόρων- από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές Aρχές.
Προτιμούν, έτσι, τη βεβαιότητα της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Eντονότατες πιέσεις να εντάξει την Airbnb στις τεχνολογικές
πλατφόρμες που θα αφορά η σειρά νέων, σκληρών μέτρων τα
οποία θα παρουσιάσει στις αρχές του επόμενου μήνα, δέχεται η
Kομισιόν. Ήδη, μία κυβέρνηση -η ολλανδική- έχει καταθέσει
επίσημο αίτημα γι’ αυτό στον εκτελεστικό βραχίονα της EE,
στο οποίο αναφέρεται ότι οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις έχουν
«αρνητικές επιπτώσεις» μεταξύ άλλων στην αγορά ακινήτων,
την κοινωνική συνοχή, τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τον
ανταγωνισμό για άλλους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών.
Aν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν η πλατφόρμα
βραχυχρόνιων μισθώσεων θα περιλαμβάνεται στη δέσμη των
νέων μέτρων, αξιωματούχοι της Kομισιόν αρκούνται να σχολιάσουν ότι είναι μια «υπαρκτή πιθανότητα» και πως η Eπιτροπή
«επεξεργάζεται τα κριτήρια που θα της επιτρέψουν να ορίσει
με έναν αντικειμενικό τρόπο που είναι οι κλειδοκράτορες».
O νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιαστεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και θα
περιλαμβάνει μια ευρεία δέσμη ρυθμιστικών κανόνων που
θα διασφαλίζουν ότι μικρότερες εταιρίες δεν εμποδίζονται
να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένας από τους κανόνες,
θα είναι η πλήρης πρόσβαση των ρυθμιστικών Aρχών ακόμα και στους αλγορίθμους των τεχνολογικών κολοσσών και
απαγόρευση προνομιακών προσφορών στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους. Ποσό ύψους 3 δισ. δολαρίων φιλοδοξεί να
συγκεντρώσει από τους επενδυτές η Airbnb στην IPO της
στο Nasdaq, το Δεκέκβριο, σε μια κίνηση που θα προσδιορίσει την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας περίπου στα 30 δισ.
δολάρια. Όμως, όσο «ρόδινα» φαίνονται τα πράγματα σε
ό,τι αφορά το χρηματιστήριο, τόσο νεφελώδη είναι σε άλλα
επίπεδα. H πλατφόρμα, δέχεται εντονότατες επικρίσεις απο
τον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ ξεσηκώνεται μια θύελλα αγωγών
εναντίον της από ιδιοκτήτες ακινήτων που την καταγγέλλουν
για αθέτηση συμβολαίων και πληρωμών. H πρώτη τέτοια αγωγή
κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο της Kαλιφόρνια
από host της Airbnb που καταγγέλλει την πλατφόρμα ότι
του παρακράτησε χρήματα που δικαιούταν, με την Fairshake
να αναφέρει ότι εκατοντάδες hosts της Airbnb με αξιώσεις
άνω των 4 εκατ. δολαρίων από ακυρώσεις κρατήσεων έχουν
κινηθεί δικαστικά εναντίον της πλατφόρμας.

Πυρηνικά εμπορικά πλοία; Το σχέδιο του Bill Gates για την ναυτιλία
Tα τελευταία χρόνια, με την κλιματική αλλαγή να γίνεται όλο και πιο έντονη, στο σύνολό τους, διεθνείς οργανισμοί, κράτη,
αλλά και ναυτιλιακές, έχουν στραφεί στη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στη ναυτιλία. Tελικός στόχος, η αποανθρακοποίηση της ναυτιλίας με την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
O ιδρυτής της Microsoft, πρωτοπόρος στην τεχνολογία παγκοσμίως, Bill Gates, διατείνεται πως έχει βρει τη λύση, προτείνοντας, ή καλύτερα προσπαθώντας να καθοδηγήσει το transition της παγκόσμιας ναυτιλίας στην πυρηνική ενέργεια,
διεκδικώντας με τη νεοϊδρυθείσα εταιρία του, τη δική του -μάλλον δεσπόζουσα- θέση στις θάλασσες.
Aν ο μεγιστάνας προχωρήσει το σχέδιό του, σχολιάζουν αναλυτές, τότε οι ωκεανοί θα γεμίσουν με πυρηνοκίνητα εμπορικά
πλοία. O τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη υποστηρίζει την πυρηνική ενέργεια από το 2008 με την καινοτόμο
εταιρία Terrapower. Tώρα, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη λονδρέζικη Core-Power, η οποία αναπτύσσει μπαταρίες
πυρηνικής ενέργειας για τεράστια πλοία, καθώς και οικολογικά συνθετικά καύσιμα για μικρότερου μεγέθους.
H ομάδα έχει καταθέσει την πατέντα στο αμερικανικό υπουργείο Eνέργειας για να ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έως 50% του κόστους ώστε να κατασκευάσει έναν θαλάσσιο αντιδραστήρα μεσαίου μεγέθους για την ποντοπόρο
ναυτιλία.
Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πρόκειται για τεχνολογία, η οποία θα αλλάξει το παιχνίδι game-changing technology τόσο
στη ναυτιλία όσο και εν γένει στη βιομηχανία και θα τις βοηθήσει στη μετάβασή τους στην εποχή της καθαρής ενέργειας.
Mέσα στα επόμενα 30 χρόνια περισσότερα από 60.000 πλοία, που αποτελούν τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο, θα πρέπει
να καίνε καύσιμα με μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον IMO, έως το 2050 η εκπομπή αερίων από τα
πλοίων πρέπει να έχει μειωθεί στο 50% σε σύγκριση με το 2008.
H κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Gates μπορεί να πετύχει τον στόχο ενισχύοντας την παραγωγή πράσινων καυσίμων
για μικρότερα πλοία και εξελίσσοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των πυρηνικών μπαταριών ενέργειας
πάνω στο πλοίο.
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Γιατί ο Eμφιετζόγλου
ζητάει 43 εκ.
από την Πειραιώς
Tο είχε προαναγγείλει και το έκανε ο
Πρόδρομος Eμφιετζόγλου, με τη Mηχανική να καταθέτει αγωγή κατά της
Tράπεζας Πειραιώς αξιώνοντας αποζημίωση συνολικού ύψους 43 εκ. ευρώ,
εκ των οποίων για αποθετικές ζημίες 28
εκ. και για ηθική βλάβη 15 εκ.
H υπόθεση που προκάλεσε την έντονη
αντίδραση της ιστορικής τεχνικής εταιρίας αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της Aμβρακίας Oδού.
Ένα έργο που έχει καταστεί πολυετές
«σήριαλ» καθώς έμεινε ημιτελές από
τις αρχικές εργολαβίες και επανήλθε
μέσω νέου διαγωνισμού, ο οποίος αρχικά κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία
Άκτωρ-TEPNA. Kατόπιν προσφυγών
της Mηχανικής ακυρώθηκε η ανάθεση
και ξεκίνησε ένας νέος κύκλος εξελίξεων, με την απόφαση του υπουργείου
Yποδομών για ακύρωση του διαγωνισμού και προκήρυξη νέου, η οποία στη
συνέχεια ανακλήθηκε.
Mε την «αναβίωση» του διαγωνισμού
η Mηχανική, ως δεύτερη μειοδότης,
ανέμενε να κληθεί από το υπουργείο
να ανανεώσει την ισχύ της εγγυητικής
επιστολής (ύψους 2,5 εκ. ευρώ) που είχε
καταθέσει στην αρχική φάση. Όταν
όμως ξεκίνησε τη σχετική προετοιμασία «εντελώς ξαφνικά, -τον Mάρτιο
του 2020-, διαπιστώθηκε αλλαγή της
στάσης της τράπεζας με την άρνησή
της να ανανεώσει την ισχύ της εγγυητικής επιστολής», όπως αναφέρεται
στην αγωγή.
Σύμφωνα με όσα επικαλείται η πλευρά
της Mηχανικής, «όπως προκύπτει από
πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων που
ανταλλάσσονταν μεταξύ των δύο μερών,
η αντίδικος προέβαλε ξαφνικά υπερβολικές απαιτήσεις, ενώ διεκδικούσε από
την εταιρία μας κεφάλαια τα οποία δεν
δικαιούνταν κατά το συμφωνητικό του
2014, χωρίς να δεσμεύεται για τίποτε και
χωρίς να μας παρέχει την παραμικρή
εξασφάλιση για την ανανέωση της εγγυητικής, έτσι ώστε να καταλήγει αδύνατη
η εξακολούθηση τόσο της συμμετοχής
μας, όσο και της ανάληψης της κατασκευής του έργου».
Έτσι η Mηχανική κατηγορεί την Tράπεζα Πειραιώς ως υπεύθυνη για την
απώλεια του έργου και με βάση αυτό
προσδιορίζει και το ύψος της διπλής
ζημιάς που υπέστη. Aφενός αποθετικής,
δηλαδή όσον αφορά το κέρδος που θα
αποκόμιζε από την ανάληψη του έργου,
αλλά και από το «κούρεμα» κατά 25%
των δανειακών υποχρεώσεων, το οποίο
όπως επικαλείται, είχε συμφωνηθεί με
την τράπεζα το 2014. Tο προσδοκώμενο όφελος από το έργο το υπολογίζει η
εταιρία στα 11,5 εκ. ευρώ και σε αυτά
προσθέτει 16,25 εκ. (για το «κούρεμα»
των δανείων). Aφετέρου επικαλείται την
ηθική βλάβη, καθώς η άρνηση ανανέωσης της εγγυητικής «δημιουργεί ισχυρό
πλήγμα στην επαγγελματική φήμη και
αξιοπιστία μας». Για αυτό ζητά το ποσό
των 15 εκ. ευρώ «το οποίο είναι ανάλογο
της τεράστιας ζημίας που υπέστημεν, η
οποία έχει να κάνει ουσιαστικά με τη δυνατότητα επιβίωσης της εταιρίας μας»,
όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πρόσληψη ΠΕ
Δασολογίας
ή Βιολογίας
στο Ινστιτούτο
Μεσογειακών
Δασικών
Οικοσυστημάτων
Το Ινστιτούτο Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστημάτων της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Έρευνας του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ,
εκδηλώνει ενδιαφέρον για την
υποβολή πρότασης προς σύναψη
μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης
του Έργου με τίτλο Εκτίμηση της
δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus
drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: JuniFor, που χρηματοδοτείται από τη Πράξη Επιχορήγηση
του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών,
Ειδών και Οικοτόπων (υποέργο
Νο 1), η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προτάσεων:
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 14:00. Απαιτούμενα προσόντα - Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή
ΑΕΙ Βιολογίας ή άλλης συναφούς
ειδικότητας της ημεδαπής ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σχετικές με το
γνωστικό αντικείμενο του έργου.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος
(όπου απαιτείται). - Άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας Όσοι
επιθυμούν να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους καλούνται να
υποβάλουν εγγράφως πρόταση
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι
και την Παρασκευή 20/11/2020
και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο
με την ένδειξη Για την αριθμ.
58696/2098/6-11- 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.. Η πρόταση
υποβάλλεται στα γραφεία του
Ινστιτούτου Μεσογειακών και
Δασικών Οικοσυστημάτων της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,
οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528,
Ιλίσια, Αττικής. Προτάσεις που θα
παραληφθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν
αποδεκτές. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο γραμματείας 210 778 4850
(Εσωτ. 1), 1ος όροφος γραφείο 257,
κα. Ε. Νησιώτη και στο τηλέφωνο
210 7786175 Δρ Ε. Δασκαλάκου.

Ολη η προκήρυξη για τις 370
προσλήψεις για 6 χρόνια στο
υπουργείο Μετανάστευσης,
ειδικότητες και αιτήσεις

Π

ρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου
Μετανάστευσης και
Ασύλου, καθώς και στη
Διαύγεια η προκήρυξη
του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια
τρία έτη και δυνατότητα
παράτασης για επιπλέον
τρία έτη.
Η προκήρυξη αφορά
στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, 66 ατόμων
τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις
κατανέμονται ως ακολούθως:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ
ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),

εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87)
θέσεις. Ειδικοτήτων: ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Τ Ω Ν,
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ),
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75
Α΄ 30.03.2020) στην ίδια εφαρμογή σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του αναπόσπαστου
Παραρτήματος Α΄ αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login και να την
υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή επισυνάπτοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα
07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ.

3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας
Η εφορεία αρχαιοτήτων Άρτας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του υποέργου 02 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Πράξης Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων, για
χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,- και εφόσον κριθεί
αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου- με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη
λήξη του υποέργου. ΠΕ Αρχαιολόγοι Μία (1) θέση Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας, τα γραφεία της ΕΦ.Α. Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας Από την ημερομηνία
υπογραφή της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα Δύο (2)
θέσεις Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο
Άρτας Από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από
τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e mail) στη διεύθυνση efaart@culture.gr β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αράχθου 1, 47100 Άρτα, απευθύνοντάς την υπόψη κ.κ.
Καλλιόπης Καπόλου και Θεοδώρας Σιντελέ (τηλ. επικοινωνίας: 2681024636) εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων 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 17.11.2020 έως 23.11.2020).

ΠΕΜΠΤΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Επαναπροκήρυξη Ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού - διδακτικού
προσωπικού για την ΕΠΑΣ
Καλαμπάκας του ΕΛΓΟ Δήμητρα
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής
διάρκειας μέχρι εννέα (09) μήνες και όχι πέραν της λήξης
του διδακτικού έτους 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Επαγγελματικής Σχολής Καλαμπάκας του Οργανισμού.
Την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού
- διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως εννέα
(09) μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους
2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες
στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑ.Σ). Στην παρούσα προκηρύσσονται κλάδοι
και ειδικότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες, τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών, τις ειδικότητες που λειτουργούν
στις ΕΠΑ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και τις αναθέσεις
μαθημάτων, ως κάτωθι: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ξυλογλυπτικής
& Διακοσμητικής Επίπλου 101 ΠΕ 08:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΘΗΜΑΤΩΝ ή ΠΕ 81:ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
/ΠΕ 89.02:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη
της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης - προκήρυξης,
αίτηση στην ΕΠΑΣ Καλαμπάκας, αντίτυπο της οποίας
μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω ΕΠΑΣ ή
από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ(www.elgo.gr)
. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση
: - ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, Ταχ. διεύθυνση: Ιωαννίνων
95, 42 200 Καλαμπάκα, τηλ. επικοινωνίας: 24320- 22781.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων

Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Μεταδιδακτορικού ερευνητή
στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ 1
Ο ΕΛΚΕ του ΕΜΠ ανακοίνωσε την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με
τίτλο Καινοτόμες και Εξατομικευμένες Εφαρμογές για
Αλλαγή της Ενεργειακής Συμπεριφοράς των Χρηστών
/ ΑΤΟΜ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Καινοτόμες και Εξατομικευμένες Εφαρμογές για Αλλαγή της Ενεργειακής
Συμπεριφοράς των Χρηστών / ΑΤΟΜ με κωδικό ΕΛΚΕ
ΕΜΠ 61/510600,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Ψαρρά, στο πλαίσιο
του Προγράμματος 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων
ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού
μεγάλης αξίας (1η Τροποποίηση) που συγχρηματοδοτείται/
χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ Θέση: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μεταδιδακτορικός ερευνητής Κωδικός Θέσης: 01 Οι ενδιαφερόμενες/
οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών
εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν
την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα
προσόντα : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Εμπειρία σε θέματα
ανάλυσης δεδομένων για τον καθορισμό γραμμής βάσης
(energy baseline) και προτάσεων διαχείρισης ενέργειας,
καθώς και συνολικής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας - Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο - Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24-11-2020.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΕΛΑΙΩΝΑ
Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250,
Αιγάλεω Τ.Κ.122 44
Τηλέφωνο: 2105381118
Fax: 2105623847
Ημερομηνία: 18/11/2020
Ηλ. Ταχυδρ.: promith@uniwa.gr
Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης
Αρ.πρωτ.: 94079
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού
Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
Επτά Εκατομμύρια Επτακόσιες Πενήντα
Επτά χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και Οκτώ λεπτά (7.757.824,08
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ.
Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν
αντίκειται αυτών.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ.
έργου 2020ΣΕ04600005 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ», (ΥΠ1)

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ»)
(ΚΑΕ.:934906)
Κωδικός CPV : 38000000-5: Εξοπλισμός
εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας
(εκτός από γυαλιά)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
• Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18/11/2020,
και ώρα 11.00 π.μ
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/12/2020,
και ώρα 11.00π.μ
• Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει: Τετάρτη 30/12/2020, και ώρα
11.00 π.μ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.
gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο
του προγράμματος Διαύγεια και στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα,
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με επιμέλεια του υπογράφοντος Δικηγόρου Δημήτρη Σπ. Περπατάρη, ενεργών
ως πληρεξούσιος Δικηγόρος των: Ντάφη
Δημητρίου του Γρηγορίου, κατοίκου Αγί-

ου Στεφάνου Αττικής, οδός Λυσίου, αρ.
5Γ, Δημόπουλου Νικολάου του Ιωάννη,
κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός
Κανάρη, αρ. 20, Γραμμένου Ελένη του
Ευσταθίου, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας
Αττικής, οδός Νικηταρά, αρ. 20, Θεοχάρη
Θεοφάνη του Ηλία, κατοίκου Κρυονερίου
Αττικής, οδός Πολυτεχνείου, αρ. 23Α,
Τριανταφύλλου Βασιλική του Θεοδώρου, κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής,
οδός Λυσίου, αρ. 5Γ, Αντωνίου Χρήστου
του Δημητρίου, κατοίκου Κάτω Πεύκης
Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης
αρ 41-43, Χατζηκωνστάντη Θεοδώρου
του Γεωργίου, κατοίκου Πειραιά, οδός
Σκυλίτση, αρ. 32, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που
κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 11534Θ’/3-11-2020 έκθεση
επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του
Εφετείου Αθηνών, Σωτήριου Οθ. Ρουμελιώτη, η υπ’ αριθμ. 1005/2020 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών
Διαφορών) κατά της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΙΚΟ ΠΡΕΣΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ» και το
διακριτικό τίτλο «NITRO RADIO», πρώην
εδρεύουσα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής,
οδός Μαρίνου Αντύπα, αρ 41-45 και ήδη
αγνώστου διαμονής.
Αθήνα, 18.11.2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 80758
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 110 –
11527 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 – 3645656 –
FAX: 210 – 3645651
ΑΦΜ: 996826609 Δ.Ο.Υ.:
ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
Email: dp@perpataris.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα
με την από 17/11/2020 έγγραφη εντολή
προς επίδοση που μου δόθηκε από την
Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Θεοδωρίδου
ως πληρεξούσια της Αθανασίας συζύγου
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Χαριλάου Ψυχογιού , το γένος Ιωάννου
και Μαρίας Πλουμπή , οικοκυράς , κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Σακελλαρίου , αρ. 1Α , με Α.Φ.Μ.: 115141908 ,
Δ.Ο.Υ.: Π. Φαλήρου , επέδωσα στην κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 10.939Γ/18/11/2020
έκθεση επιδόσεώς μου, το ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της
υπ’ αριθμ. 1304/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική
Διαδικασία) για την άγνωστη διαμονή
και διεύθυνση του Αριστομένη Καρελά
του Θεμιστοκλέους , πρώην κατοίκου
Αγίου Ιωάννη Ρέντη , οδός Κηφισού ,
αριθμ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής
, σύμφωνα με την οποία διατάσσεται
η εξάλειψη της υποθήκης που εγγράφη στις 10-12-1960 , στον τόμο 1671,
αριθμό 13 των βιβλίων υποθηκών του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών , δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 1.702/15.01.1959 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς
Γεωργίου Δημητρίου Μόσχου , υπέρ του
Αριστομένη Καρέλη του Θεμιστοκλέους ,
για ποσό 60,400 δραχμών , προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 18/11/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Νικόλαος Χ. Ντόγκας
Περίληψη της με αριθμό
11063Γ/16.11.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ.
Σεβαστόπουλου, μέλους, της ΑΕΔΕ με
την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ
996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου
Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου
για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ
094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΛΟΥΙΖΙΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοι-

κο τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίων
Αναργύρων Αττικής, οδός Βαλαωρίτου
αρ. 6, με ΑΦΜ 044305259, ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές αντίγραφο
της από 29/10/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική
Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΛΟΥΙΖΙΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Αγίων
Αναργύρων Αττικής, οδός Βαλαωρίτου
αρ. 6 με ΑΦΜ 044305259, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή
πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
81739/2020 και τη με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9843/2020 Έκθεση Κατάθεσης
Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο:
ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο
πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 04-112020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:22. Η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται
κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους
διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος
από τους ομόδικους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για
να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω
έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς
και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος

Τα τηλέφωνα της
εφημερίδας είναι:
210 38.17.700210 38.17.716
Το FAX είναι:
210 38.17.331

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
1502

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου

10503
10504
10505

Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

Site: http://www.eydap.gr/
Email: grammateia@eydap.gr
ΟΤΕ

1022,
210-214.4056

Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
14844
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
210 2701000
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8
Δερμιτζάκης:
Στα μέσα Δεκεμβρίου
θα πέσουμε στα 500
κρούσματα τη μέρα
Την εκτίμηση ότι στα μέσα Δεκεμβρίου
τα κρούσματα θα έχουν μειωθεί περίπου
στα 500 την ημέρα εξέφρασε ο καθηγητής Γενετικής της ιατρικής σχολής του
πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης
Δερμιτζάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Σημείωσε δε ότι με την άρση του lockdown,
η αγορά πρέπει να ανοίξει οριζόντια με
αυστηρά μέτρα.
«Είμαι εναντίον της λογικής ότι το
lockdown αποτελεί τη λύση, δηλαδή
αυτό το ακορντεόν που έχω ακούσει.
Νομίζω ότι κάποια αυστηρά μέτρα μπορούν να συγκρατήσουν την πανδημία και
αυτή τη μείωση ή τη σταθεροποίηση που
βλέπουμε τώρα δεν είναι αποτέλεσμα
του lockdown, αλλά των προηγούμενων
μέτρων. Αυτό σημαίνει και είναι το αισιόδοξο ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα έχοντας μέτρα που αφορούν στην
απαγόρευση κυκλοφορίας, τον περιορισμό της εστίασης σε κάποιο βαθμό κλπ.
Από τη στιγμή που το lockdown θα κάνει
αυτό που πρέπει να κάνει κι εκτιμώ ότι
στα μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε γύρω
στα 500 κρούσματα την ημέρα, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική να ανοίξουμε
σιγά σιγά την αγορά. Τον Μάιο ανοίξαμε
σιγά σιγά γιατί θέλαμε να δούμε ποια
κομμάτια των δραστηριοτήτων έχουν
επίδραση και ποια όχι. Τώρα αυτά τα
ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά στην εστίαση, ο κ. Δερμιτζάκης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει
διαχωρισμός στη λειτουργία επισημαίνοντας ότι είναι άλλο μια οικογενειακή
ταβέρνα κι άλλο τα μπουζούκια. «Όταν
τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι πάρα
πολύ καλά, τότε μπορούμε να σκεφτούμε και για επιπλέον δραστηριότητες»,
επισήμανε.
Όπως εξήγησε «δεν πρέπει να πάμε σε
επαναλαμβανόμενα lockdown, γιατί τα
κρούσματα θα έχουν μειωθεί αρκετά
και θα λειτουργούμε με αυστηρά μέτρα.
Κάθε μέτρο, το οποίο είναι αυστηρό και
δύσκολο χρειάζεται έναν χρόνο αφομοίωσης. Αυτό χτίζει τη συμμόρφωση.
Η αναμονή ότι τα μέτρα θα αφομοιωθούν από την επόμενη μέρα, δεν είναι
ρεαλιστική».

e-ΕΦΚΑ:

Εκγύκλιος διευκρινίσεων
για τη διαδοχική ασφάλιση

Δ

ιευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης
στους ενταχθέντες φορείς στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ) και στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ παρέχει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απλουστεύεται η διαδικασία εύρεσης
του αρμόδιου πρώην φορέα, με τις διατάξεις του οποίου απονέμεται η συνταξιοδοτική παροχή, όταν το αίτημα κρίνεται με τις
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, μειώνονται οι προϋποθέσεις
καθορισμού του αρμόδιου φορέα, καταργούνται τα δύο στάδια
εξέτασης-κρίσης από τον τελευταίο φορέα και εισάγεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον τελευταίο πρώην φορέα χωρίς
να εξετάζονται οι προϋποθέσεις αρμοδιότητας στις περιπτώσεις
θεμελίωσης δικαιώματος, λόγω γήρατος, με 15 έτη ασφάλισης και
συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας.
Η αίτηση συνταξιοδότησης, που υποβάλλεται, βάσει των διατάξεων
της διαδοχικής ασφάλισης, εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία
του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία ασφαλισμένοι υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου
φορέα. Η διαδικασία εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων,
με τις οποίες θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθορίζεται
ως ακολούθως:
1. Κρίση με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τελευταίου ενταχθέντα φορέα
Το αίτημα ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, που ζητούν
την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, κρίνεται
αρχικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τελευταίου ενταχθέντα
φορέα στον e-ΕΦΚΑ.
Για να χορηγήσει σύνταξη, ο e-ΕΦΚΑ πρέπει στην ασφάλιση του
τελευταίου ενταχθέντα φορέα να πραγματοποιήθηκαν:
για κρίση του δικαιώματος σύνταξης, λόγω γήρατος, 1.000 ημέρες
ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες 300 ημέρες την τελευταία
πενταετία, πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν
από τη διακοπή της ασφάλισης,
για κρίση του δικαιώματος σύνταξης, λόγω αναπηρίας ή θανάτου,
να πραγματοποιήθηκαν 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν
από τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού
κινδύνου για τις συντάξεις, λόγω αναπηρίας ή θανάτου και να
πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του τελευταίου ενταχθέντα
φορέα με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης.
2. Κρίση με τις διατάξεις της νομοθεσίας του προηγούμενου ενταχθέντα φορέα
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πραγματοποίησε τον
αριθμό ημερών εργασίας που αναφέρεται παραπάνω ή τις έχει
πραγματοποιήσει, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί
η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα, τότε κρίνεται το
αίτημά του ή των μελών της οικογένειάς του από τον ενταχθέντα

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

φορέα στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τον περισσότερο
χρόνο ασφάλισης, εκτός από τον τελευταίο.
Απαραίτητη προϋπόθεση, για να κριθεί η αίτηση από τον ενταχθέντα
φορέα με τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, μετά
την κρίση από τον τελευταίο ενταχθέντα φορέα, είναι:
Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί, λόγω γήρατος, να έχει
συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία
του τελευταίου ενταχθέντα φορέα. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες όριο ηλικίας διαβίβασης
έχει οριστεί το 60ο έτος της ηλικίας και για τους ασφαλισμένους
του τ. ΟΓΑ το 67ο.
Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί, λόγω αναπηρίας, να
έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται
από τη νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα.
Για τη συνταξιοδότηση, λόγω θανάτου των μελών της οικογένειας
του ασφαλισμένου, δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση.
Για να δικαιωθεί ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του
από τον e-ΕΦΚΑ με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ενταχθέντα
φορέα στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τον περισσότερο
χρόνο, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο τελευταίος, πρέπει
να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της
νομοθεσίας του με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης.
3. Κρίση με τις διατάξεις της νομοθεσίας των προηγούμενων ενταχθέντων φορέων κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του ενταχθέντα
φορέα στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, τότε η αίτηση κρίνεται από
τους άλλους ενταχθέντες φορείς που ασφαλίστηκαν κατά φθίνουσα
σειρά αριθμού ημερών εργασίας, εκτός από τον τελευταίο. Εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της
νομοθεσίας τους με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης,
τότε χορηγείται η αιτούμενη σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ.
4. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 15 έτη ασφάλισης
στο 67ο έτος ηλικίας (παρ. 5 άρθρο 19 του Ν. 4387/2020)
Τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λόγω
γήρατος, με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, δικαιούνται σύνταξης από την υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ του τελευταίου
φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στον οποίο υπαγόταν ο
ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των ειδικότερων
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 26, (ήτοι των 1.000 ημερών
ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία,
πριν από τη διακοπή της ασφάλισης ή την υποβολή του αιτήματος
συνταξιοδότησης).

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Μητσοτάκης
στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα: Οι συναντήσεις
και οι επιδιώξεις
Την διεύρυνση και την εμβάθυνση των
οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- μια χώρα του
Κόλπου που στέκεται απέναντι, στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στον αραβικό
κόσμο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική- επιβεβαιώνει η επίσκεψη στο
Αμπού Ντάμπι του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επίσκεψη του
πρωθυπουργού, ο οποίος θα συναντηθεί με
τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι,
γίνεται εκ των πραγμάτων σε μια ιδιαίτερα
φορτισμένη στιγμή για τα εθνικά μας θέματα
ενώ αποκαλύπτει το ενδιαφέρον των δύο
χωρών για επενδυτική συνεργασία. Σε κάθε
περίπτωση οι τελευταίες «λεπτομέρειες»
της επίσκεψης οργανώθηκαν στον απόηχο
των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες
Πολιτείες και της εκλογής Μπάϊντεν, καθώς
και της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στα ΗΑΕ και
το Ισραήλ από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον σεΐχη Μοχάμεντ
μπιν Ζαγέντ αλ Νάχιαν, διάδοχο του θρόνου
του Άμπου Ντάμπι, τον οποίο και συνεχάρη
για τη συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων
ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
το Ισραήλ. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν ακόμη για την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για
τη διεύρυνση της στενής συνεργασίας Ελλάδας- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε
όλους τους τομείς. Κυβερνητικά στελέχη
υποστηρίζουν ότι το τελευταίο διάστημα,
χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ακολουθείται, έχει διαμορφωθεί μία στρατηγική
εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τα
Εμιράτα, η οποία χαρακτηρίζεται από στενή
και πολύπλευρη συνεργασία, κοινό τόπο σε
αναλύσεις και μία κοινή ματιά στην αξιολόγηση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τα ίδια
κυβερνητικά στελέχη -υπενθυμίζοντας ότι ο
κ. Μητσοτάκης είχε ταξιδεύσει στα Εμιράτα
και τον περασμένο Φλεβάρη πριν την επέλαση της πανδημίας- υπογραμμίζουν με αφορμή
την επίσκεψη ότι αποτελεί κοινή πρόκληση ο
αναθεωρητισμός της Τουρκίας, ο οποίος επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και του Κόλπου, τη στιγμή που
Αθήνα και Άμπου Ντάμπι αποτελούν χώρες
που πρεσβεύουν την σταθερότητα.

