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Forbes:
Ισχυρότερη γυναίκα στον
κόσμο και πάλι η Μέρκελ
Για δέκατη φορά, η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα
Μέρκελ, βρίσκεται στην
κορυφή της λίστας του
περιοδικού «Forbes» με τις 100
ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο.
Η «mutti» (μαμά) των Γερμανών, που κρατά
τα ηνία στην ατμομηχανή της Ευρωζώνης,
παραμένει η γυναίκα με τη μεγαλύτερη μεγάλη επιρροή στην διεθνή σκηνή.
Στη δεύτερη θέση έρχεται η Κριστίν
Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαικκής
Κεντρικής Τράπεζας και πρώην ισχυρή κυρία
του ΔΝΤ ενώ στην τρίτη θέση- για πολλούς η
μεγάλη έκπληξη - ακολουθεί η Καμάλα Χάρις,
η εκλεγμένη Δημοκρατική αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Guardian» με τη νίκη του Δημοκρατικού
Κόμματος στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
εκτινάχθηκαν οι μετοχές της και για πρώτη
φορά μπαίνει το όνομά της στην σχετική
λίστα του περιοδικού.

«Ατομικός κουμπαράς»
των νέων ασφαλισμένων
Η δημιουργία «ατομικού
κουμπαρά» για κάθε νέο
ασφαλισμένο μετά την 1η
Ιανουαρίου του 2022 με στόχο
την εξασφάλιση υψηλότερων
επικουρικών συντάξεων για τη νέα γενιά, η
λειτουργία κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στην
επικουρική ασφάλιση για να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά ο υπαρκτός κίνδυνος της
γήρανσης του πληθυσμού, και η διασφάλιση
των υφιστάμενων επικουρικών και κύριων
συντάξεων, είναι ορισμένοι από τους
βασικούς άξονες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με ενημερωτικό
σημείωμα του γραφείου του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.
Πάνου Τσακλόγλου.
Συγκεκριμένα η ασφαλιστική μεταρρύθμιση
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: στηρίζεται στη
διαφοροποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου
(βασική αρχή των ασφαλίσεων), μειώνοντας
έτσι την υπερβολική έκθεση του συστήματος
στον «δηµογραφικό κίνδυνο», έχει δηµόσιο
χαρακτήρα, προστατεύει τις υφιστάμενες συντάξεις -κύριες και επικουρικές- δημιουργεί
αποταμιεύσεις, σηµαντικό τµήµα των οποίων
θα διατεθεί για χρηµατοδότηση επενδύσεων
στη χώρα µας, προωθεί τη διαφάνεια στη
διαχείριση των πόρων των ασφαλισµένων και
αποκαθιστά την εµπιστοσύνη στο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργώντας
ισχυρά αντικίνητρα για την ανασφάλιστη και
υποδηλωμένη εργασία.

Μετρό

Σχολεία

Θετικές εξελίξεις για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του
Economist για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
➞ σελ. 2

Μετρητά

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, η αξιολόγηση
των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, ύστερα και από σχετική εισήγηση του Ιντιστούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
σελ. 3

Την πλάτη στα μετρητά για λόγους… υγείας σκέφτονται να γυρίσουν οι Έλληνες, με
σχεδόν τέσσερις στους 10 να εκφράζουν την
ανησυχία τους ότι, τόσο τα χαρτονομίσματα,
όσο και τα κέρματα, αποτελούν εν δυνάμει
εστία μετάδοσης του κορωνοϊού.

➞

➞ σελ. 8

Σύνοδος Κορυφής

Μήνυμα Μητσοτάκη σε Μέρκελ:
«Pacta sunt servanda»

«Ε

ίχαμε αποφασίσει πως
αν η Τουρκία συνεχίσει
την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες» ήταν
το μήνυμα του πρωθυπουργού προς
την Γερμανίδα καγκελάριο για την
τήρηση των συμφωνηθέντων
Για το διακύβευμα της Συνόδου Κορυφής αναφορικά με την Τουρκία,
μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ο πρωθυπουργός, αφού παρέθεσε
τα υπό συζήτηση θέματα, στάθηκε
σε ό,τι αφορά την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο. «Στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε, όλοι οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων, ότι σε περίπτωση που
η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική
συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες», είπε.
Παράλληλα σημείωσε πως «το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σαφές,
πάρα πολύ ξεκάθαρο: Η αξιοπιστία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», για να
τονίσει ότι «τώρα, λοιπόν, θα φανεί
εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε
αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία εμείς οι
ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. “Pacta sunt
servanda”».
Η δήλωση του πρωθυπουργού έχει
ως εξής:
Στην εξαιρετικά πλούσια ημερήσια
διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου
Κορυφής ξεχωρίζω δύο θέματα τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία: Tο
πρώτο αφορά την εκκρεμότητα του
veto που έχει θέσει η Ουγγαρία και

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής.

η Πολωνία όσον αφορά την έγκριση
του προϋπολογισμού και του Ταμείου
Ανάκαμψης. Εκτιμώ ότι η πρόταση, η
συμβιβαστική, η οποία έχει επιτευχθεί
κινείται στη σωστή κατεύθυνση και
ότι αυτό το ζήτημα, η εκκρεμότητα,
θα λήξει σήμερα.
Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μία
από τις πρώτες χώρες η οποία έχει
ήδη καταθέσει το δικό της λεπτομερές σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λαμβά-

νοντας υπόψη και την έκταση της
οικονομικής κρίσης,τα χρήματα από
το Ταμείο Ανάκαμψης να πέσουν στις
πραγματικές οικονομίες της Ευρώπης
το συντομότερο δυνατόν.
Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα μας
απασχολήσει αφορά την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και τις
σχέσεις μας με την Τουρκία. Εδώ το
διακύβευμα είναι πάρα πολύ σαφές,
πάρα πολύ ξεκάθαρο: Η αξιοπιστία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου

αποφασίσαμε, όλοι οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων, ότι σε περίπτωση
που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν
συνέπειες.
Και ορίσαμε από κοινού ότι ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι
αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.
Τώρα, λοιπόν, θα φανεί εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι
σε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε
συμφωνήσει. “Pacta sunt servanda”.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θεσσαλονίκη: Δωρεά
Μαριάννας Λάτση
για τη δημιουργία
σύγχρονης μονάδας
νοσηλείας
«Νίκος Κούρκουλος»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Υπεγράφη η σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
και Θράκης, του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και
της δωρήτριας κας Μαριάννας Ι. Λάτση,
για τη δημιουργία μιας ακόμη σύγχρονης
Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, στα
πρότυπα του, εν λειτουργία, Κέντρου
Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Αθήνα. Η νέα αποκεντρωμένη
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος
Κούρκουλος», που θα παραδοθεί από τη
Δωρήτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εντός του 2021, θα στεγάζεται σε
κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης. Στόχος της δωρεάς είναι
η αποσυμφόρηση του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,
στο οποίο η Μονάδα θα ανήκει οργανικά,
μέσω της εξυπηρέτησης τουλάχιστον
35.000 ογκολογικών ασθενών ετησίως. Η
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος
Κούρκουλος», θα εκτείνεται σε 1.800
τ.μ., θα διαθέτει συνολικά 41 θέσεις
για διενέργεια χημειοθεραπειών (27
πολυθρόνες και 14 κλίνες), ενώ παράλληλα θα είναι εξοπλισμένη με 5 ιατρεία,
καρδιολογικό εργαστήριο, αίθουσα
αιμοληψιών, χώρο επειγόντων περιστατικών, φαρμακείο, χώρο αναμονής
συνοδών, τραπεζαρία, αποδυτήρια και
άλλους βοηθητικούς χώρους. Μέσω της
δωρεάς προβλέπεται και η διαμόρφωση
χώρου για την εγκατάσταση ρομποτικού
συστήματος διάλυσης κυτταροστατικών
φαρμάκων καθώς και η δημιουργία
μικροβιολογικού και αιματολογικού εργαστηρίου. Ο Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης
Κικίλιας, δήλωσε ότι: «Σε αυτή την τόσο
δύσκολη συγκυρία που έχει προκαλέσει
η πρωτοφανής πανδημία, η σημερινή
δωρεά στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα
ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας είναι διαρκής και πολυεπίπεδη. Το
Ε.Σ.Υ. δεν είναι μόνο μάχη απέναντι στον
κορωνοϊό. Ο αγώνας ενάντια στην ασθένεια του καρκίνου αποτελεί παγκόσμια
προτεραιότητα. Η σημαντική δωρεά,
ύψους 2.000.000 ευρώ, για τη δημιουργία μιας δεύτερης Μονάδας Ημερήσιας
Νοσηλείας που θα φέρει το όνομα ενός
σπουδαίου Έλληνα, του Νίκου Κούρκουλου, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, δίνει ελπίδα σε όλους τους συνανθρώπους
μας και αποδεικνύει πόσα πολλά μπορεί
να πετύχει η συνεργασία του Ελληνικού
Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα.
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Βραβείο βιωσιμότητας
στο MITSIS HOTELS

Καραμανλής για Μετρό:

Με δύο νέους σταθμούς
επεκτείνεται η γραμμή 2

Θ

ετικές εξελίξεις για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε διαδικτυακή
εκδήλωση του Economist για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην υλοποίηση
μίας νέας γενιάς μεγάλων έργων, όπως οι νέες επεκτάσεις
του Μετρό της Αθήνας. Και σημείωσε ότι ιδίως η επέκταση
της γραμμής 2 προς Δυτική Αττική, με δύο νέους σταθμούς
στο τμήμα Ανθούπολη – Ίλιον που θα εξυπηρετούν πάνω
από 50.000 επιβάτες την ημέρα, είναι σε πολύ προχωρημένο
στάδιο. Ανακοίνωσε ότι είναι ήδη έτοιμη η προκαταρκτική
χάραξη του έργου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι στα τέλη
του 2021 θα μπορεί να προκηρυχθεί, με προϋπολογισμό
350 εκ. ευρώ.
Στη νέα γενιά των μεγάλων έργων συγκαταλέγεται επίσης η νέα αναβαθμισμένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης
(Flyover), ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της οποίας
προχώρησε σε χρόνο ρεκόρ, με ΣΔΙΤ. Χτες μάλιστα, έληξε η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο κ.
Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στις επεκτάσεις της
Αττικής Οδού, αλλά και σε σημαντικά έργα σε όλη την
Ελλάδα, όπως: Τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ύψους 1,2 δισ. Το νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών
έργων – το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί στη χώρα –,
ύψους 3,3 δισ. Και φυσικά, το νέο Πρόγραμμα Επεμβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαμβάνει σημειακές
παρεμβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη τη χώρα.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η
Κυβέρνηση προχωρά και σε θεσμικές παρεμβάσεις που
αλλάζουν τα δεδομένα στον τρόπο και της εκτέλεσης και
της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Αναφέρθηκε στο
νέο Νόμο 4412, που ενσωματώνει προτάσεις για επιτάχυνση,
ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών, θεσμοθετεί την

E-mail: iho@otenet.gr

ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, και το κυριότερο,
αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο πρόβλημα των έργων
στην Ελλάδα: το πρόβλημα των υψηλών εκπτώσεων. Ο κ.
Καραμανλής έκανε λόγο για μια εμβληματική μεταρρύθμιση, που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της
χώρας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης. Και πρόσθεσε
ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι έτοιμο
να θεσπίσει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτομίας.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι προχωρούν παράλληλα
έργα, που ήταν «κολλημένα» εδώ και χρόνια, όπως ο ΒΟΑΚ,
η Γραμμή 4 του Μετρό (το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει
στη χώρα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ), το βόρειο τμήμα του Ε-65
και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος.
Τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δουλεύει συστηματικά ώστε στη μετά Covid-19 εποχή, να έρθει
η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης, να αξιοποιήσει τα πραγματικά της πλεονεκτήματα για
να πρωταγωνιστήσει. «Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε ένα
ολοκληρωμένο πλάνο έργων συνολικού ύψους πάνω από
13 δισ ευρώ. Κι αυτό ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκαμε
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ωριμότητα
μεγάλων έργων», πρόσθεσε.
Σημείωσε ότι η χώρα μας πρέπει να επενδύσει σε τομείς,
όπως τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα
σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να
γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων
υποδομών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας. Έργα, τα οποία όπως τόνισε
υπηρετούν το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Για την υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία
τουο Όμιλος MITSIS HOTELS διακρίθηκε
στις 25 "The Most Sustainable Companies
in Greece 2020", σε επετειακή εκδήλωση της
πρωτοβουλίας "Sustainable Greece 2020",
που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου από το QualityNet Foundation υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο όμιλος βραβεύεται για την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη
των τοπικών κοινωνιών και την ευρύτερη
συνεισφορά του στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς το
βραβείο προστίθεται σε μια σειρά βραβεύσεων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
όπως Travelife Gold, Green Key, Blue Flag,
TÜV Nord ISO 22000 & 14001 και Bravo
Sustainability Awards.
Με προτεραιότητα την ποιότητα στη φιλοξενία, ο Όμιλος MITSIS HOTELS ξεχώρισε
ωςο μοναδικός Ξενοδοχειακός Όμιλος για
τις επιδόσεις του βάσει της τεχνικής αξιολόγησης σε 20 κριτήρια από το Sustainability
Performance Directory, μαζί με τις κορυφαίες εταιρείες των σημαντικότερων κλάδων
της Ελληνικής Οικονομίας:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΥΓΕΙΑ,
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΑΕΓΑΕ,
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS, ΤΙΤΑΝ, IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ, INTERAMERICAN, LIDL
HELLAS & ΣΙΑ, MSD MERCK SHARP &
DOHME, POLYECO, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΦΕΤ, GENESIS PHARMA,
ΜITSIS HOTELS, ALUMIL, ΟΠΑΠ,
MΕΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ.

Αυξήθηκαν κατά μισό εκατομμύριο
όσοι χρωστούν στη Εφορία

Αη-Βασίληδες από σοκολάτα: Για κάθε ευρώ
οι παραγωγοί παίρνουν μόνο 7 λεπτά

Σε εποχές μνημονίων επιστρέφουν οι αριθμοί που αναφέρονται στις φορολογικές
υποχρεώσεις νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.
Έτσι, έγινε γνωστό ότι τον Οκτώβριο σημειώθηκε νέα αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα στην αγορά και την
οικονομική κατάσταση των πολιτών.
Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο έμειναν απλήρωτοι φόροι ύψους 670 εκατ. ευρώ,
με τον αριθμό των φορολογουμένων που χρωστούν στην Εφορία να αυξάνεται
κατά 498.982 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (3.867.892 ΑΦΜ). Πλέον, από την αρχή
του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 4,939 δισ. ευρώ. Από το ποσό
αυτό τα 4,269 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι ενώ τον Οκτώβριο οι οφειλές
αυξήθηκαν κατά 1,04 δισ. ευρώ.
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία φτάνουν συνολικά τα 106,71

Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα η ζήτηση για σοκολάτα εκτοξεύεται. Όμως οι
τελευταίοι που καρπώνονται τα κέρδη της ζήτησης είναι οι παραγωγοί κακάο
στην Αφρική. Μια από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο είναι η Ακτή
του Ελεφαντοστού. Στις φυτείες της εργάζεται μεγάλος αριθμός παιδιών, συχνά
νύχτα, χρησιμοποιώντας αιχμηρά εργαλεία και επικίνδυνα χημικά.
Έκθεση καταπέλτης του αμερικανικού ερευνητικού ινστιτούτου NORC στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο δείχνει ότι σήμερα τόσο στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όσο
και στη γειτονική Γκάνα εργάζονται σχεδόν 1,6 εκατομμύρια παιδιά από τα οποία
το 40% υπό τις χειρότερες συνθήκες. Εκτός αυτού η έκθεση αναφέρει ότι την
τελευταία δεκαετία η παιδική εργασία αυξήθηκε στις εν λόγω χώρες. Σύμφωνα
με το ίδρυμα Fairetrade μόλις το 6% των κερδών της βιομηχανίας σοκολάτας
διοχετεύεται στους παραγωγούς. Επιπλέον προβλήματα στους παραγωγούς κακάο
προκαλεί η καθοδική πορεία των τιμών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση στην
Ακτή του Ελεφαντοστού επέβαλε διατίμηση 1,50 ευρώ για κάθε κιλό κακάο.
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Ηλεκτρονικά
η χορήγηση
του επιδόματος
ασθενείας ατυχήματος
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσαν
την ηλεκτρονική χορήγηση του
επιδόματος ασθένειας-ατυχήματος. Συγκεκριμένα, δημιουργείται
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr ) ηλεκτρονική υπηρεσία
για τη χορήγηση των επιδομάτων
ασθένειας-ατυχήματος και πλέον
καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων
του e-ΕΦΚΑ για την λήψη του
επιδόματος.
Αναλυτικότερα, καταργείται η
αυτοπρόσωπη παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων
στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και
αυτοματοποιείται όλη η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης και για τα τρία μέρη
που εμπλέκονται στη χορήγηση
του επιδόματος: Ασφαλισμένο,
εργοδότη και e-ΕΦΚΑ.
Πλέον, ο θεράπων ιατρός θα
στέλνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω
ασθένειας του ασφαλισμένου
στο σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ
ΑΕ. Ο ασφαλισμένος θα μπαίνει
στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία και θα υποβάλλει
ηλεκτρονικά την αίτηση για
την χορήγηση των επιδομάτων
ασθενείας. Την ίδια στιγμή θα
ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω
της υπηρεσίας και ο εργοδότης
του ασφαλισμένου προκειμένου να εισέλθει σε αυτή και να
βεβαιώσει τα στοιχεία και τη
περίοδο αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα
διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ
καθώς αυτό θα δύναται να
επαληθεύσει την ορθότητα όλων
των στοιχείων μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς
την παρουσία του ασφαλισμένου
στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολούθως θα εκδίδεται η εγκριτική
απόφαση της ηλεκτρονικής
αίτησης και θα πραγματοποιείται
η καταβολή των επιδομάτων
ασθένειας-ατυχήματος στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των
αιτούντων. Με την νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, σημειώνει
το υπουργείο Εργασίας, γίνεται
ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για
την γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών,
ειδικότερα αυτή την εποχή των
περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις των εργαζομένων και
των ασφαλισμένων.

Σχολεία:

Πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές
στα Γυμνάσια και τα Λύκεια
κατά την τηλεκπαίδευση

Ε

ιδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, η αξιολόγηση των
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Α΄ Τετράμηνο θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα και από σχετική εισήγηση του Ιντιστούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Για το Α τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-21:
Ειδικά όσον αφορά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα εργαλεία
«Ασκήσεις» και «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη (e- class).
Τα σχετικά αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και οι εισαγωγικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων
συνδέσμων: https://docs.openeclass.org/el:teacher, https://
eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf.
Για τη διενέργεια εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές
δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της
ηλεκτρονικής τάξης (e-class):
α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,
β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και
γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων
ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου). Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται
από την ηλεκτρονική τάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά
ή αποκλειστικά, όπου κρίνεται σκόπιμο, η αξιοποίηση του εργαλείου «Ελεύθερου κειμένου», καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία
αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των «Ασκήσεων» του e-class:
1. Πολλαπλής επιλογής με μοναδική σωστή απάντηση
2. Συμπλήρωσης κενών
3. Αντιστοίχισης
4. Σωστό/Λάθος
Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία –σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις- οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται
να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται
φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.
Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ
των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται
περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών
διαφορετική άσκηση.
Πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω των ρυθμίσεων των
ασκήσεων: εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται
στην οθόνη του μαθητή, χρονικός περιορισμός εξέτασης, ανάθεση
διαφορετικών ασκήσεων ανά υπο-ομάδες μαθητών της τάξης,
ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο
ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. 3 από τις
12 ή 5 από τις 20).
Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται
μέσω του e-class είναι η “Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας
μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης
διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων
που προετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση αυτή, η
άσκηση μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις με σταθερή ή
τυχαία σειρά, ή να επιλέγει τυχαίες ερωτήσεις από την τράπεζα.
Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, δύναται να αξιοποιείται κάθε
πρόσφορος τρόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και
ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των
απαντήσεων των μαθητών και μαθητριών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
διδάσκοντες/ουσες δύνανται να αξιοποιούν το εργαλείο «Εργασίες» της ηλεκτρονικής τάξης (e-class), όπου οι μαθητές και οι
μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχεία απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, σε περίπτωση που δεν δύνανται ή δεν
είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω αναφερθέντα εργαλεία των «Ασκήσεων» (https://docs.openeclass.org/el/teacher/
assignments). Σημειώνεται ότι, μέσω του εργαλείου «Εργασίες»

οι τύποι υποβολής των μαθητών και μαθητριών μπορεί να είναι
(κατόπιν ρύθμισης του/της εκπαιδευτικού) ένα ή περισσότερα
αρχεία ή online κείμενο. Τέλος, η πλατφόρμα Webex, μέσω του
εργαλείου της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling), παρέχει
χρήσιμες δυνατότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ερωτηματολογίων για διαγνωστικούς σκοπούς, σε σχέση με τον βαθμό
επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά
τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά την ολοκλήρωση αυτού. Ειδικότερα, το εργαλείο των δημοσκοπήσεων/ψηφοφοριών μπορεί
να είναι χρήσιμο για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τον
έλεγχο γνώσεων (με ολιγόλεπτες δοκιμασίες).
Γυμνάσια Υπενθυμίζεται ότι στο Γυμνάσιο, για την αξιολόγηση
του μαθητή συνεκτιμώνται:
Η συνολική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, από την
οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την
κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης
προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη,
τη δημιουργικότητα κτλ., οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο
πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή
στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες, οι ωριαίες
γραπτές δοκιμασίες και οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
Στο Γενικό Λύκειο, , για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά τη συμμετοχή στη διδακτική
μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του/της
για το συγκεκριμένο μάθημα, την επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Αν λείπει
κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός
του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των
υπαρχόντων στοιχείων,Επαγγελματικά Λύκεια
Στο Επαγγελματικό Λύκειο για την αξιολόγηση του μαθητή
συνεκτιμώνται η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα, οι
εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο, η επίδοση στις
ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, οι
προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και ο φάκελος
εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου
αυτός τηρείται, ενώ, αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα
στοιχεία, ο προφορικός βαθμός τετραμήνου διαμορφώνεται από
τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο
τρόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής
αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των
μαθητών καθώς επίσης και: Το εργαλείο «Ασκήσεις» από την
ηλεκτρονική τάξη-e-class, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα
αυτόματης βαθμολόγησης, θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και θέματα συνδυασμού αυτόματης βαθμολόγησης και
ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).
Το εργαλείο «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class: υποβολή από τους μαθητές αρχείων απαντήσεων με συγκεκριμένη
προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Το εργαλείο «e-me assignments» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία και ανάθεση εργασιών.
Το εργαλείο «e-portfolio» της πλατφόρμας e-me: Οργάνωση και
προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών.
Την εφαρμογή «e-me content» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη
διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων.
Το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling) της πλατφόρμας webex.

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

13°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8°C - 14°C

ΠΑΤΡΑ

9°C - 14°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14°C - 18°C

ΛΑΡΙΣΑ

6°C - 13°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ταινίες τρόμου: Από
ποια ηλικία μπορεί
να τις δει το παιδί
Μέσα στην καρδιά της πανδημίας του
κορωνοϊού, το παιδί σας, που ακόμη
είναι μαθητής του Δημοτικού, σας
ζητά να παρακολουθήσει το «Stranger
Things», τη δημοφιλή αμερικανική σειρά επιστημονικής φαντασίας-τρόμου
του Netflix. Η πρώτη αντίδραση σίγουρα θα είναι «Αστειεύεσαι; Είναι πολύ
τρομακτικό!». Μια νέα επιστημονική
μελέτη, δείχνει ότι οι φαν των ταινιών
τρόμου έχουν καλύτερη ψυχολογική
πορεία κατά την πανδημία. «Εάν τα
πράγματα είναι τρομακτικά στον κόσμο, για πολλούς ανθρώπους φαίνεται
λογικό να ξεπερνούν τους φόβους του
με κάτι τρομακτικό σε ταινία, βιντεοπαιχνίδι ή βιβλίο», λέει ο επικεφαλής
συγγραφέας της μελέτης, Κόλταν
Σκρίβνερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Κατά πόσο ισχύει
ωστόσο κάτι τέτοιο για τα παιδιά; Η
έρευνα του Σκρίβνερ επικεντρώθηκε
σε ενήλικες, οπότε δεν είναι σαφές
εάν τα παιδιά που παρακολουθούν
ταινίες τρόμου θα έχουν τα ίδια ψυχολογικά οφέλη. Αλλά από αναπτυξιακή
άποψη, «η εκμάθηση της τεχνικής για
το πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά
τον φόβο, τα βοηθά να αναπτύξουν
ανθεκτικότητα», λέει η Σέλι Ντράι,
διευθύντρια κλινικών εξετάσεων στο
Enable My Child, ίδρυμα που παρέχει
παιδιατρικές υπηρεσίες: «Τις Απόκριες,
όταν τα παιδιά ντύνονται με τρομακτικούς χαρακτήρες και κάνουν φάρσες,
βιώνουν ένα είδος “υγιούς” φόβου»,
λέει η Δρ. Ντράι και συνεχίζει: «Αυτή
η εμπειρία βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν μία κάποια ανθεκτικότητα
απέναντι στον φόβο καθώς τους επιτρέπει να εξασκηθούν σε αυτόν στη
συνέχεια να τον ξεπεράσουν. Επίσης,
όταν τα παιδιά παρακολουθούν τους
τρόπους με τους οποίους οι φανταστικοί χαρακτήρες αντιμετωπίζουν
τρομακτικές καταστάσεις, μπορούν
να μάθουν να καλλιεργούν τη δική
τους στάση επιβίωσης.
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Ρούντι Τζουλιάνι:
«Πήρα το ίδιο
πειραματικό κοκτέιλ
με τον Τραμπ»
Ο προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Ρούντι Τζουλιάνι,
ο οποίος νοσηλεύεται με κορωνοϊό,
λαμβάνει την ίδια φαρμακευτική
αγωγή που χορηγήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο μήνες.
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο πρώην
δήμαρχος Νέας Υόρκης εισήχθη
την Κυριακή σε νοσοκομείο της
Ουάσιγκτον. Οι θεράποντες ιατροί
χορήγησαν στον Ρούντι Τζουλιάνι
ρεμδεσιβίρη και δεξαμεθαζόνη.
«Είμαι καλά. Σχεδόν όλα τα συμπτώματα έχουν περάσει. Από τη στιγμή
που έλαβα το κοκτέιλ ένιωσα 100%
καλύτερα. Λειτουργεί πολύ γρήγορα», δήλωσε ο ίδιος στους συναδέλφους του στο ραδιόφωνο 77 WABC,
όπου κάνει εκπομπή, μιλώντας από
το νοσοκομείο.
Ο Ρούντι Τζουλιάνι εξήγησε πως
ήταν ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ
που τον παρακάλεσε να μπει στο
νοσοκομείο, ώστε να «ξεμπερδεύω
σε τρεις μέρες». Πρόκειται για το
κοκτέιλ αντισωμάτων της Regeneron
που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ και
πρόσφατα πήρε έγκριση από την
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων
των ΗΠΑ.
Θυμίζουμε πως πρόεδρος της εταιρείας που χορήγησε το κοκτέιλ στον
Αμερικανό πρόεδρο είναι ο ελληνικής καταγωγής Τζορτζ Γιανκόπουλος.
Γιος Ελλήνων μεταναστών, ο Τζορτζ
Γιανκόπουλος μεγάλωσε στη Νέα
Υόρκη και σπούδασε στο Γυμνάσιο
των Επιστημών του Μπρονξ. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της
Κολούμπια και το τμήμα Γιατρών και
Χειρουργών και συνέχισε τις σπουδές του στη Μοριακή Ανοσολογία,
όπου έλαβε και τιμητική διάκριση/
υποτροφία, το βραβείο Lucille P.
Markey.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι
εργαστηριακές πρωτεΐνες που μιμούνται την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά
επιβλαβή παθογόνα, όπως είναι οι ιοί.
Η θεραπεία είναι ένας συνδυασμός
δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων που
σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να
μπλοκάρουν τη μεταδοτικότητα του
κορωνοϊού, ο οποίος και προκαλεί
την ασθένεια Covid-19, αναφέρει
η εταιρεία. Πριν από τον Ντόναλντ
Τραμπ, η θεραπεία δοκιμάστηκε σε
ασθενείς που νοσηλεύονταν, αλλά
και άλλους που παρέμεναν σε κατ’
οίκον περιορισμό. Για την ώρα, το
φάρμακο μοιάζει ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για ασθενείς με ήπια συμπτώματα.

Ουγγαρία και Πολωνία
αποσύρουν το βέτο
Τι κρύβεται πίσω από το επικίνδυνο παιχνίδι τους με την ΕΕ

Ο

υγγαρία και Πολωνία προχώρησαν την Τετάρτη στην απόσυρση του βέτο τους τόσο
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (τον επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε) όσο
και, κυρίως, για το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,8 τρίσ. ευρώ.

Με τον συμβιβασμό που
πέτυχε η γερμανική προεδρία, οι δύο χώρες πήραν ως αντάλλαγμα την
αναβολή της διαδικασίας
κυρώσεων που θα μπορούσε να τους στερήσει
την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια.
Ο εν λόγω συμβιβασμός
αναμένεται να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. η οποία
πραγματοποιείται σήμερα
στις Βρυξέλλες.
Τι κρύβεται όμως, πίσω
από τη διαφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο χωρών;
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν σκιαγραφούν το αντικέιμενο των διαφωνιών.
O πρωθυπουργός της Ουγγαρίας μίλησε σε ραδιοφωνική
εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, αναφερόμενος στην
ΕΕ. Αυτό που προκάλεσε, βέβαια, ήταν η δήλωσή του για
το Brexit: «μπορεί να μην ήταν τελικά τόσο κακή ιδέα».
Ο Ορμπάν αναφερόταν, βέβαια, στην «πρωτιά» της Βρετανίας ως η πρώτη χώρα τους Δυτικού κόσμου που ξεκίνησε
τους εμβολιασμούς κατά της πανδημίας. Το μήνυμά του,
όμως, ήταν ξεκάθαρο. Αναφερόταν στην απειλή της Πολωνίας και της Ουγγαρίας για βέτο του προϋπολογισμού
των $2,2 τρισεκατομμυρίων.
«Τα πήγαν τόσο άσχημα οι Βρετανοί;», διερωτήθηκε ο
Ορμπάν, προσθέτοντας «η απάντηση έγκειται στο ότι η
χώρα η οποία έφυγε από την Ενωση μπορεί να προστατέψει καλύτερα τους πολίτες της από τους υπόλοιπους
που μείναμε».
Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία
κέρδισε τόσα πολλά από την ένταξή της στην Ενωση τώρα
σκέφτεται την αποχώρηση είναι απορίας άξιον. Αυτή την
στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη αποχώρησης της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, αλλά η πολιτική
κατάσταση στο εσωτερικό των δύο χωρών προμηνύει ένα

σκηνικό σύγκρουσης.
Tη στιγμή που οι ηγέτες
των χωρών της Ένωσης
προετοιμάζονταν για μια
Σύνοδο Κορυφής, η οποία
καλείται να αποφασίεσει
για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
το πραγματικό ερώτημα
έγκειται στο αν οι κυβερνήσεις της Βουδαπέστης
και της Βαρσοβίας δεν
έχουν κάνει τους σωστούς
υπολογισμούς, κάτι που
μπορεί να τους κοστίσει
τόσο πολιτικά, όσο και
οικονομικά. Τα θέματα επί τάπητος για τον Ορμπάν και
τον Πολωνό ομόλογό του Ματέους Μοραγιέτσκι είναι ο
νέος γύρος οικονομικής στήριξης στις χώρες. Το αντίτιμο
της στήριξης αυτής είναι η επίβλεψη της ΕΕ ως προς την
εφαρμογή των δημοκρατικών νόμων στις χώρες.
Οι δύο πρωθυπουργοί συναντήθηκαν την Τρίτη στη Βαρσοβία και σηματοδότησαν την πιθανότητα μίας συμφωνίας,
αλλά επανέλαβαν και τις απαιτήσεις τους, οι οποίες έχουν
ήδη απορριφθεί. Η συνάντηση έγινε μετά από επιστολή της
Γερμανίας η οποία συμπεριλάμβανε νέα πρόταση επί του
προϋπολογισμού. «Διερευνούμε τις επιλογές μας, ακολουθώντας -πάντα- και τις νομοθετικές προϋποθέσεις», ανέφερε η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σε ομιλία
της στη γερμανική βουλή την Τετάρτη. «Προσπαθούμε να
βρούμε λύσεις στο αδιέξοδο, αλλά δεν μπορώ ακόμη να
σας μιλήσω με σιγουριά για το εάν θα τα καταφέρουμε».
Οι δύο χώρες «έχουν πάρει αέρα» μετά από χρόνιες απειλές της ΕΕ, οι οποίες δεν έχουν την ανάλογη πρακτική
εφαρμογή. Παρόλα αυτά, και τα δύο κράτη βασίζονται
στις Βρυξέλλες για τη χρηματοδότησή τους, ενώ κανένα
εξ αυτών δεν μπορεί ρεαλιστικά να βγει από την Ένωση.
Ακόμη και η Βρετανία, μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση εάν
αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Reuters: Προσχέδιο για κυρώσεις
σε πρόσωπα και εταιρείες της Τουρκίας
Η ΕΕ θα εξετάσει νέα μέτρα κατά της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου «αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί»,
σύμφωνα με το Προσχέδιο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.
Όπως μεταδίδει το Reuters στο προσχέδιο σημειώνει ότι η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις κατά περισσότερων ατόμων
και εταιρειών που εμπλέκονται στις δραστηριότητες εξόρυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με το Reuters αν υπάρξει συμφωνία, οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα προχωρήσουν σε «προσθήκη ονομάτων», με
βάση τον κατάλογο κυρώσεων που υπάρχει ήδη από το 2019 και «αν χρειαστεί, θα εργαστούν για την επέκταση».
Σημειώνεται ότι πρόκειται για το προσχέδιο των συμπερασμάτων, το οποίο θα συζητηθεί από τους ηγέτες των κρατών
– μελών ενώ πως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, «η ελληνική πλευρά ζητά γραπτή εντολή στον Ύπατο
Εκπρόσωπο να επισημοποιήσει την πρόσθετη λίστα κυρώσεων που είχε παρουσιάσει προφορικά τον Αύγουστο»
Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει αύριο και εκτός των ευρωτουρκικών σχέσεων θα συζητηθούν τα ζητήματα της συμφωνίας με τη Μεγάλη Βρετανία για το Brexit αλλά και το
βέτο Πολωνίας και Ουγγαρίας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
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Ερντογάν:
Δεν θα μας επηρεάσουν
ιδιαίτερα οι όποιες
κυρώσεις της ΕΕ

Οι όποιες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά της Τουρκίας δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τη χώρα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία ημέρα πριν από
την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπως
μεταδίδει το Reuters.
Η ΕΕ ποτέ δεν ενήργησε με ειλικρίνεια, ποτέ
δεν τήρησε τις υποσχέσεις της, υποστήριξε,
τονίζοντας πως οι ειλικρινείς και τίμιοι ηγέτες
της ΕΕ τάσσονται ενάντια στις κυρώσεις κατά
της Τουρκίας.
Υπογράμμισε πως η Άγκυρα θα συνεχίσει
να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στην
Ανατολική Μεσόγειο και πως αν η Ελλάδα
είναι ειλικρινής, τότε η Τουρκία είναι ανοικτή
στον διάλογο.
Σχολιάζοντας την ψήφιση του αμυντικού
προϋπολογισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, είπε πως «δεν είναι
ωραία» η ρητορική και οι ενέργειες των ΗΠΑ
ως προς τις προμήθειες όπλων της Τουρκίας.
Σημείωσε πως θα μιλήσει με τον εκλεγμένο
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μόλις αυτός αναλάβει
επισήμως τα καθήκοντά του.

Ο Μπάιντεν ετοιμάζει
τον Λόιντ Όστιν
ως τον πρώτο
μαύρο υπουργό Άμυνας
των ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάιντεν έχει ορίσει τον πρώην στρατηγό Λόιντ Όστιν ως υπουργό Άμυνας, παρά
το ότι ο Όστιν αποσύρθηκε από την υπηρεσία
πριν από μόλις τέσσερα χρόνια – πράγμα
που σημαίνει ότι θα χρειαστεί έγκριση από
το Κογκρέσο.
Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσημα τον Όστιν
ως επιλογή για τη θέση του υπουργού Άμυνας
την Τετάρτη, αποκαλώντας τον πρώην στρατηγό “το σωστό άτομο για αυτήν τη δουλειά…
αυτή τη στιγμή στην ιστορία του έθνους μας”.
Ο Όστιν, ένας στρατηγός τεσσάρων αστέρων,
θα γίνει “ο πρώτος Αφροαμερικανός στο τιμόνι του Υπουργείου Άμυνας εδώ και πάνω από
200 χρόνια”, συνέχισε ο Μπάιντεν. Ενώ είναι
αλήθεια ότι ο Όστιν θα ήταν ο πρώτος μαύρος
υπουργός Άμυνας, δεν υπήρχε Υπουργείο
Άμυνας πριν από 200 χρόνια.
Ο Όστιν, ο οποίος αποστρατεύτηκε το 2016,
θα χρειαστεί έγκριση από το Κογκρέσο για
να αναλάβει τον ρόλο, το οποίο συνήθως
απαιτεί ο υψήφιος να έχει αποστρατευθεί για
τουλάχιστον επτά χρόνια πριν αναλάβει τη
θέση. Ο πρώην στρατηγός βρίσκεται επίσης
στο διοικητικό συμβούλιο του αμερικανικού
υπεργολάβου Raytheon, μια σύγκρουση συμφερόντων που έχει εγείρει πολλά ερωτήματα.
Ο Μπάιντεν αναγνώρισε τις δυσκολίες, αλλά
επέμεινε ότι δεν θα ζητούσε από το Κογκρέσο
να κάνει εξαίρεση για τον υποψήφιο “αν αυτή
τη φορά στην ιστορία μας δεν απαιτούνταν
κάτι τέτοιο”. Είπε ότι δεν είχε “καμία αμφιβολία” ότι ο Όστιν θα “τιμήσει και θα σεβαστεί… την αρχή της ηγεσίας των πολιτών σε
στρατιωτικά θέματα”.
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Γαλλία:
H Carrefour θα
προσλάβει 15.000
νέους της «γενιάς
Covid» το 2021
H Carrefour σχεδιάζει να
προσλάβει 15.000 νέους την
επόμενη χρονιά στη Γαλλία,
δήλωσε την Τρίτη ο CEO της
μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ
μάρκετ στην Ευρώπη, Αλεξάντρ
Μπομπάρντ.
Το 50% από τους νέους αυτούς
θα προέρχονται από υποβαθμισμένες περιοχές, τόνισε ο ίδιος
σύμφωνα με το Reuters.
«Περίπου 750.000 νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας
κάθε χρόνο» ανέφερε ο
Μπομπάρντ στον ραδιοφωνικό
σταθμό RTL, αναφερόμενος
σε εργαζομένους κάτω των 25
ετών. «Είναι πάντοτε δύσκολο
για αυτούς να βρουν τη θέση
τους. Αυτή τη χρονιά, για
αυτή που θα μπορούσαμε να
αποκαλέσουμε "γενιά Covid",
τα πράγματα είναι εξαιρετικά
πολύπλοκα. Οι πόρτες είναι
κλειστές γιατί πολλές εταιρείες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες» υπογράμμισε.
«Είμαστε ο νούμερο ένα
εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα
στη Γαλλία. Δεν μπορούμε να
μείνουμε αδρανείς» σημείωσε.
«Αποφάσισα ότι θα προσλάβουμε 15.000 νέους την επόμενη
χρονιά, 50% πάνω από το
συνηθισμένο, και θέλω το 50%
αυτών των νέων να προέρχονται
από υποβαθμισμένες γειτονιές»
υπογράμμισε.

BioNTech:
Παραβιάστηκαν
στοιχεία
για το εμβόλιο
του κορωνοϊού
Η γερμανική εταιρεία
BioNTech ανακοίνωσε ότι τα
έγγραφα που σχετίζονται με
το εμβόλιο για τον Covid-19
παραβιάστηκαν κατά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (EMA),
όπως μεταδίδει το Reuters.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων, που ευθύνεται
για την επεξεργασία και την
έγκριση των φαρμάκων, των
ιατρικών συσκευών και των
εμβολίων στην ΕΕ, επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι έπεσε θύμα
κυβερνοεπίθεσης.

Πειραιώς:

Συμμετέχει σε παγκόσμια
πρωτοβουλία 38 τραπεζών για το κλίμα

H

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια
προσπάθεια των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, των τραπεζών αλλά και της
κοινωνίας εν γένει. Η Τράπεζα Πειραιώς με πολυετή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος
και βιώσιμης ανάπτυξης πρωτοστατεί ως μέλος του UNEP FI (United Nations Environment
Programme Finance Initiative) και μάλιστα ως συν-διαμορφωτής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, στην κοινή αυτή προσπάθεια.
Υπό το πρίσμα της εναρμόνισης της λειτουργίας της με τις
Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ
+1,92% συμμετέχει στη μεγαλύτερη διεθνή και φιλόδοξη
πρωτοβουλία του τραπεζικού τομέα, που υποστηρίζει τη σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως
το 2050. Πρόκειται για το Collective Commitment to Climate
Action (CCCA), μια συλλογική δέσμευση 38 τραπεζών από
όλο τον κόσμο που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 15
τρισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού από 6 ηπείρους, να
ευθυγραμμίσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική με τους
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.
Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, το UNEP FI παρουσίασε την έκθεση
που συνοψίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι τράπεζες που
συμμετέχουν στο CCCA από τότε που ανέλαβαν τη φιλόδοξη
δέσμευση για το κλίμα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2019. Η
έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των δράσεων που έλαβαν οι

τράπεζες τους πρώτους 12 μήνες για να επιτύχουν τη δέσμευσή
τους για μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα CO2 και ευθυγράμμιση των χαρτοφυλακίων τους
και των επιχειρηματικών τους πρακτικών.
Όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ
+1,92% με τη χρήση ειδικής εφαρμογής που διαθέτει, είναι
σε θέση να αποτιμά τον κλιματικό κίνδυνο των πιστούχων
επιχειρηματικών δανείων αλλά και κλάδων της ελληνικής
οικονομίας.
Επιπλέον, η Τράπεζα μέσω των χρηματοδοτήσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά
στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και σε
δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας αποσκοπεί στην
ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα
συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Σε μια διετία η «απογείωση» των ιπτάμενων ταξί
Η επιχείρηση των ιπτάμενων ταξί απέχει τουλάχιστον δύο χρόνια από την απογείωσή της, αλλά ήδη υπάρχει ενοποίηση μεταξύ
των νεοσύστατων επιχειρήσεων, με προεξάρχουσα την Joby Aviation με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία κατασκευάζει όλα τα
ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, εξαγοράζoντας το Uber Elevate, το αεροσκάφος της Uber.
Αυτή η επένδυση θα επιτρέψει στην Joby να χρησιμοποιεί την εφαρμογή της Uber, για να προσφέρει υπηρεσίες μετακινήσεων με αεροπορικά ταξί, όταν το ιπτάμενο όχημα της εταιρείας θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023. Με τους όρους
συναλλαγής να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα, η Uber, γνωστοποίησε ότι πρόσφερε ένα επενδυτικό πακέτο 75 εκατ. δολ.
στην Joby Aviation και ένα επιπλέον πακέτο ύψους 50 εκατ. δολαρίων για τη σειρά ελικοπτέρων τύπου C της εταιρείας.
«Είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε με την Uber Elevate πέρυσι και είμαστε ακόμη υπερήφανοι που τους καλωσορίζουμε στην ομάδα Joby σήμερα», δήλωσε ο Τζο Μπέβιρτ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Joby Aviation, σε
μια ανακοίνωση που ανακοίνωσε τη συμφωνία.
Η CEO της Uber, Ντάρα Χοσροσχάι, δήλωσε στο CNBC ότι, «Η εταιρεία θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κατασκευάσει,
ποιες είναι οι διαδρομές, ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο εκάστοτε οδηγός αλλά και την ακριβή κατασκευή
των ελικοπτέρων, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς».
«Αυτά τα εργαλεία και τα νέα μέλη της ομάδας θα είναι πολύτιμα για εμάς καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας για εμπορική
κυκλοφορία», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.
Η Joby Aviation μέχρι πρότινος, έχει κατασκευάσει ένα δοκιμαστικό ηλεκτρικό ιπτάμενο όχημα που μπορεί να μεταφέρει
τέσσερις επιβάτες και έναν πιλότο έως 150 μίλια, με την εταιρεία να πραγματοποιεί τακτικά δοκιμαστικές πτήσεις, αλλά
το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί από την FAA. Αυτό που μένει τώρα, είναι η εταιρεία να δώσει
στη δημοσιότητα τις τελικές τιμές για ένα ταξίδι με το «εναέριο ταξί», κάτι που θα αποτελέσει ένδειξη, για το αν η ιδέα θα
«απογειώσει» τους περιπετεώδεις ταξιδιώτες ανά τον κόσμο ή θα εξαναγκαστεί σε «ανώμαλη προσγείωση.»
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Αντέχουν
οι ελληνικές εξαγωγές
Ανθεκτικές συνεχίζουν να αποδεικνύονται
οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών, διατηρώντας θετικό πρόσημο και τον Οκτώβριο.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.12.2020 η
Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών
και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ ανοδική κατά
4,1% ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών τον
Οκτώβριο του 2020.
Οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να εξισορροπήσουν τις συνέπειες της πανδημίας
που πλήττει το παγκόσμιο εμπόριο, και προς
αυτή την κατεύθυνση οδήγησαν οι ανοδικές
επιδόσεις πέντε κλάδων.
Αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές στις
κατηγορίες: Χημικά (16,7%), Βιομηχανικά
(14,7%), Τρόφιμα & Ζώντα Ζώα (12,6%) και
Ποτά & Καπνός (6,7%). Πολύ μεγάλη άνοδο
κατέγραψαν οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της
κατηγορίας Εμπιστευτικά Προϊόντα (32,1%).
Από την άλλη, οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών συνεχίζουν να υποχωρούν σε μεγάλο
βαθμό (-38,9%) και να επιδρούν καθοριστικά
στη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Μειώσεις των εξαγωγών καταγράφονται και στους
κλάδους των Λαδιών (-18,1%), Διαφόρων
Βιομηχανικών (-9,3%), Μηχανημάτων (-9,1%)
και Πρώτων Υλών (-6,6%).
Εφόσον συμπεριληφθούν τα πετρελαιοειδή,
οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,9%, δηλαδή
228,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν από
2.908,0 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 σε
2.679,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.
Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και οι εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 830,7 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 16,9% και διαμορφώθηκαν από
4.914,5 εκατ. ευρώ πέρυσι σε 4.083,8 εκατ.
ευρώ φέτος.
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε μεν ελλειμματικό κατά 1.404,3 εκατ. ευρώ, ελαττώθηκε
δε κατά 602,2 εκατ.ευρώ, δηλαδή 30,0%.
Παρόμοια είναι η εικόνα του εξωτερικού
εμπορίου της χώρας και στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι
ελληνικές εξαγωγές συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 3.184,9
εκατ.ευρώ, δηλαδή 11,3% και διαμορφώθηκαν σε 25.034,0 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 40.093,4 εκατ. ευρώ
στο α’ δεκάμηνο 2020 έναντι 46.889,5 εκατ.
ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, με
τη μείωση να ανέρχεται σε 6.796,1 εκατ.ευρώ,
δηλαδή 14,5%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 3.611,2 εκατ.ευρώ, δηλαδή 19,3%.
Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα για
τις εξαγωγές αντιστρέφεται καθώς παρουσιάζονται αυξημένες κατά 346,8 εκατ.ευρώ,
δηλαδή 1,8%, ενώ οι εισαγωγές καταγράφουν
μείωση κατά 2.057,6 εκατ.ευρώ, δηλαδή 5,9%.
Σε ό,τι αφορά στην εξαγωγική πορεία των
επιμέρους κλάδων, τα τρόφιμα και τα χημικά
ευθύνονται για τη θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα ΙανουάριοςΟκτώβριος 2020. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές
τροφίμων αυξήθηκαν κατά 448,1 εκατ. ευρώ
δηλαδή 11,4% και ανήλθαν σε 4.377,3 εκατ.
ευρώ , ενώ οι εξαγωγές χημικών αυξήθηκαν κατά 731,3 εκατ.ευρώ , δηλαδή 21,4%
και διαμορφώθηκαν σε 4.142,9 εκατ. ευρώ .
Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές
ποτών και καπνών (50,8 εκατ.ευρώ , δηλαδή
8,1%) και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (121,0
εκατ.ευρώ , δηλαδή 37,7%).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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3 θέσεις εργασίας για
Ψυχολόγους από το
ΕΨΥΚΑ Θεσσαλονίκης
Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
προκηρύσσει 3 θέσεις Ψυχολόγων
στη Θεσσαλονίκη, για τη λειτουργία
προγράμματος υποστήριξης του
γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Οι συμβάσεις θα είναι
ορισμένου χρόνου ( διάρκειας 6 μηνών
) πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ψυχολόγου. Επιθυμητή η εμπειρία στην
εξ αποστάσεως (τηλεφωνική ή μέσω
διαδικτύου) ψυχολογική υποστήριξη.
Αποστολή βιογραφικών, αντίγραφο
πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο epsyka@otenet.gr έως και
τις 17-12-2020 με την ένδειξη ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3 προσλήψεις
ΤΕ Λογιστικού
και ΔΕ Φύλαξης
στην εφορεία
αρχαιοτήτων
Πρέβεζας
Η εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα
του Νομού Πρεβέζης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων 100 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για
διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 1 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για διάρκεια απασχόλησης πέντε
(5) μηνών. 1 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου(efapre@culture.gr). Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πρόσληψη ΠΕ αρχαιολόγου
στην εφορεία αρχαιοτήτων
Πρέβεζας

Η

εφορεία αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της πράξης Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας για χρονικό διάστημα 2
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από
την εξέλιξη αυτού ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Περιοχή εκτέλεσης έργου Γραφεία ΕΦ.Α.
Πρέβεζας Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα
μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α’/75/2020), με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη
διεύθυνση efapre@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-

λή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως
108-110, 48100-Πρέβεζα, απευθύνοντάς την στην
Γραμματεία της ΕΦΑ Πρέβεζας υπόψιν κας Ζωής
Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890), εντός
προθεσμίας δέκα (10) 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
10.12.2020 έως 23.12.2020).

Πρόσληψη Στελέχους Διοικητικών
Υπηρεσιών στο ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο
προσωπικό με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, και
προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Πλήρωση μίας (1)
θέσης Στελέχους Διοικητικών Υπηρεσιών στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ Μία θέση Στελέχους Διοικητικών
Υπηρεσιών για την υποστήριξη των εκτελούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων
(διαδικασίες επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού στα εκτελούμενα στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ προγράμματα).
202011_PrAdm Απαιτούμενα προσόντα -Πτυχίο ΑΕΙ -2ετής τουλάχιστον εμπειρία σε διαδικασίες επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού (on/off) -Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (on/off) -Καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας [on/off] Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο PDF το αργότερο μέχρι 15/12/2020. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν
μόνο ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό email στη διεύθυνση: positions@fleming.gr με την ένδειξη: Αίτηση
στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 202011_PrAdm. Αντικατάσταση
της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω
ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις
χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 9656310 εσ. 120 ή στο email: positions@fleming.gr .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

2 προσλήψεις
στο Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την
υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020 - ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον ∆ήµο Παλαιού
Φαλήρου που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
100 ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου Για τη στελέχωση της
∆οµής Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
Παλαιό Φάληρο, Ν. Αττικής ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Από την υπογραφή της σύµβασης
µέχρι δώδεκα (12) µήνες µε ανανέωση ή παράταση
έως τη λήξη του προγράµµατος 1 101 ∆ήµος Παλαιού
Φαλήρου Για τη στελέχωση της ∆οµής Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου Παλαιό Φάληρο,
Ν. Αττικής ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Από την υπογραφή
της σύµβασης µέχρι δώδεκα (12) µήνες µε ανανέωση
ή παράταση έως τη λήξη του προγράµµατος 1 Τα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι καθώς
και πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς
στην υπ’ αριθ. 2/2020 (αρ. πρωτ.:11705/02.07.2020)
ανακοίνωση, η οποία\ θα είναι αναρτηµένη στο χώρο
των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος,
στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
(www.palaiofaliro.gr) και στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α:6Ι5ΓΩΞΕ3ΕΑ). Οι υποψήφιοι όλων
των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr) είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος
Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος,
Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο Ν. Αττικής, (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.202, 213.2020.203, 213.2020.205,
213.2020.206 και 213.2020.207).

Πρόσληψηατόμου στη ΔΕΥΑ
Αλεξανδρούπολης
Η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη,
Ν. ΄Εβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων 104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων
Έκσκαφέα (JCB) 7,5 μήνες 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί
με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση
δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoty @ deyaalex .gr
, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διον. Σολωμού 24, Τ.Κ. 68132
απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο
Γραμματείας υπόψη κ. Ευαγγελία Σουλακάκη (τηλ.
επικοινωνίας:25510 29823).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Αριθ. πρωτ.: /08-12-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας &
Παιδείας Δήμου Παιανίας α ν α κ ο ι ν
ώ ν ε ι την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας «Ορισμένου Χρόνου», για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ως εξής:
ΚΩΔ 101 - ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: ΔΥΟ
(2) ΘΕΣΕΙΣ
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΚΩΔ 102 - ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών
Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία
από 18 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία
της υπηρεσίας μας, οδός Παπαφλέσσα 12 & Δροσίνης 1 στην κ. Χουχουλή Ελένη, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Παιανία: 08/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΔΑ: 6Η7ΔΟΕΔ5-ΑΡΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨
Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου
Τηλ. 210-9600639, 210-9629844
fax 210-9635872
Πληροφορίες :
Γραφείο Προσωπικού κ. Καρατζά
Αρ. πρωτ. 1443
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο-

σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Το υπ’ αριθμ. 20357/5345/24-03-2020
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” με αντίτιμο», προς το
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
4. Την υπ' αριθμ.οικ. 33079/28-05-2020
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
περί έγκρισης σύναψης δέκα επτά (17)
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από
τους ωφελούμενους στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”.
5. Το υπ’ αριθμ. 33643/01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το
ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
“ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”.
6. Την τροποποίηση (ΦΕΚ 2685/τ.
Β΄/9.10.2014) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού» Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ».
7. Την υπ’ αριθμ. 292/27.2.2020 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
της παρούσας ανακοίνωσης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων
ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), τεσσάρων (4) ατόμων Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης
Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β
του ν.3812/2009.
Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο
2020 – 2021 ήτοι:
1. Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨
2. Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨
Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν
ως εξής:
Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) :
Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Κολύμβηση.
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Άσκηση –
Υγεία – Αναψυχή.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
ενήλικες, οι δε άνδρες πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως
από αυτές.
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα
ληφθούν υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή
πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των
υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο.
Υπολογιζόμενη εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία, συναφή με την ειδικότητα.
Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την
διαδικασία της συνέντευξης.
Η Προθεσμία και τόπος υποβολής
αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aod.
argyroupoli@gmail.com) ή ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Αθλητικού
Οργανισμού, Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου
(Δημοτικό Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοινωνίας : 210 9600639 – 210 9624042.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη,

με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημερολογιακές μέρες,
που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης
σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ή της
ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο διαδικτυακό τόπο (www.
onadea.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Ελληνικού – Αργυρούπολης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή
τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α., - ειδικότητας - βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος
ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαίωση του οικείου φορέα δημοσίου τομέα
από την οποία να προκύπτει το είδος
και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αναγράφονται οι μήνες.
5. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία, η επιμόρφωση
μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
7. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα
υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης
8. Για την ειδικότητα της Κολύμβησης
απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή διπλώματος ναυαγοσωστικής.
Αργυρούπολη 10/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύνταξη πράξης χαρακτηρισμού
(άρθρο 14 Ν. 998/79)
Το Δασαρχείο Λιδωρικίου ανακοινώνει
ότι συντάχθηκε και στάλθηκε στην περιφέρεια Τ.Κ. Ελαίας, Δ.Ε. Ευπαλίου, του
Δήμου Δωρίδας, της Π.Ε. Φωκίδας, για
ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων
αυτής η με αριθ. 218324/20-11-2020
πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λιδωρικίου που εκδόθηκε κατ' αίτηση της
εταιρείας ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με την οποία εδαφική
επιφάνεια συνολικού εμβαδού 4.541,60
τ.μ. στη θέση «Συκιές Μανδριά» περιφέρειας Τ.Κ. Ελαίας, Δήμου Δωρίδας,
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
χαρακτηρίζεται ως εξής ως μη δασική
έκταση κατά την έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 6 περίπτωση α του
άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ.
32 του Ν. 4280/14 (159 Α) μη υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις από τον Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
- Στ. Ελλάδας (Δ/ντή Δασών Φωκίδας)
και κατόπιν καταβολής παραβόλου από
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου
998/1979 όπως ισχύει σήμερα, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.

998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/14
και το άρθρο 24 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ
Α' 164), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), Φωκίδας που
έχει έδρα στην Αμφισσα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά
τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο.
Ο Δασάρχης Λιδωρικίου κ.α.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ
Δασοπόνος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύνταξη πράξης χαρακτηρισμού
(άρθρο 14 Ν. 998/79)
Το Δασαρχείο Λιδωρικίου ανακοινώνει
ότι συντάχθηκε και στάλθηκε στην περιφέρεια Τ.Κ. Ελαίας, Δ.Ε. Ευπαλίου, του
Δήμου Δωρίδας, της Π.Ε. Φωκίδας, για
ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων
αυτής η με αριθ. 218320/20-11-2020
πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λιδωρικίου που εκδόθηκε κατ' αίτηση της
εταιρείας ΑΛΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με την οποία εδαφική
επιφάνεια συνολικού εμβαδού 5.731,90
τ.μ. στη θέση «Συκιές Μανδριά» περιφέρειας Τ.Κ. Ελαίας, του Δήμου Δωρίδας,
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
χαρακτηρίζεται ως εξής ως μη δασική
έκταση κατά την έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 6 περίπτωση α του
άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ.
32 του Ν. 4280/14 (159 Α) μη υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις από τον Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
- Στ. Ελλάδας (Δ/ντή Δασών Φωκίδας)
και κατόπιν καταβολής παραβόλου από
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου
998/1979 όπως ισχύει σήμερα, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.
998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/14
και το άρθρο 24 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ
Α' 164), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης
Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Φωκίδας που
έχει έδρα στην Αμφισσα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά
τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο.
Ο Δασάρχης Λιδωρικίου κ.α.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ
Δασοπόνος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 2026/09-12-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλέξανδρος - Αντώνιος Νικολάου, επιδόθηκε
νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για λογαριασμό του Γεωργίου
Χασομέρη του Αντωνίου ως αγνώστου
διαμονής, το από 25.06.2020 ιδιωτικό
συμφωνητικό εκχώρησης απαιτήσεων,
δυνάμει του οποίου η Συμέλα Παπαδοπούλου εκχώρησε και μεταβίβασε
προς το Νικόλαο Μπασέτη απαίτησή
της ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000
€) κατά του Γεωργίου Χασομέρη.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΟΓΑΝΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Αρθρο 135 παρ. 1 Κ. Πολ. Δικ.
Με την με αριθμό 11.660 Β' /10-12-20
Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επι-
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μελητή του Εφετείου Βορείου Αιγαίου με
έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γρηγορίου Φωτεινού, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης κ. Φωτεινή Κοκκόρη Αντ/λέα Πρωτοδικών για
τον Δημήτριο Μπαρμπέρογλου, πρώην
κάτοικο Μυτιλήνης και ήδη αγνώστου
διαμονής ακριβές θεωρημένο αντίγραφο της με χρονολογία 21 Σεπτεμβρίου
2020 ΑΓΩΓΗ, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης των: 1) Βύρωνος
Παπαγεωργίου του Χαριλάνου, με ΑΦΜ
010114465 - Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και 2)
Σουλτάνας συζύγ. Βύρωνος Παπαγεωργίου, κατοίκων Μυτιλήνης, οδός Λ.
Μανωλακέλλη 13, εναντίον του και ζητούν να γίνει δεκτή αυτή η αγωγή να
καταβάλει ο εναγόμενος το συνολικό
ποσό των 1.993,13 ευρώ νομιμοτόκως
από την επίδοση της παρούσας μέχρις
πλήρους εξοφλήσεως και να καταδικαστεί στην πληρωμή της εν γένει δικαστικής μου δαπάνης. Αριθμός κατάθεσης
δικογράφου 57/29-10-2020 και δικάσιμος
για την συζήτησή της στο Ειρηνοδικείο
Μυτιλήνης (τμήμα: ειδική) στις 27-1-2021
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. με
αριθμό -8- στο πινάκιο αυτής της δικασίμου και τον όρο να επιδοθεί 30 ημέρες
πριν τη δικάσιμο.
Μυτιλήνη 10-12-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ
Μητροπόλεως 5
Μυτιλήνη τηλ. 22510 27911

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΑ4690ΩΑ-8ΓΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής
Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας
Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1
Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα
Τηλέφωνο: 213 216 3574
Fax: 213 216 3344
Email: promithies@asklepieio.gr
Αρ. πρωτ. 15983
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ.Α.Δ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
(CPV 33100000-1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2)

πλυντηρίων εργαλείων (CPV 331000001) για τις ανάγκες του Χειρουργείου του
Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού
δαπάνης 74.400,00 € περ/νου Φ.Π.Α.,
(KAE 7127), με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της προσφερόμενης τιμής με αρ.
διακ. 30/2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 11-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00 π.μ. με α/α Συστήματος: 101876.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 11-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 14-01-2021
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 20-01-2021
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της
προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η
κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής
εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
(του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και
στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.
asklepieio.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και
στο site του Νοσοκομείου : η 11-12-2020
ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης
της διακήρυξης του διαγωνισμού στους
πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 11-12-2020 ημέρα Παρασκευή.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3801/2009).
Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη
δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ.
Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574,
fax : 213 216 3344, email: promithies@
asklepieio.gr
Βούλα 07-12-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πέτσας: Βέβαιο
ότι δεν θα πάμε
σε άνοιγμα όπως πολλοί
το είχαν φανταστεί
«Είναι βέβαιο ότι δε θα πάμε σε άνοιγμα
όπως πολλοί το είχαν φανταστεί»
ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κάνοντας
λόγο για «καμπανάκια» μετά τις εικόνες
συνωστισμού σε Harrods και Γαλλία.
Για το τι ακριβώς θα γίνει σε λιανεμπόριο, εκκλησίες και κομμωτήρια, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας
στον Alpha παρέπεμψε σε ανακοινώσεις
την Παρασκευή. Ωστόσο έκανε λόγο
για διχογνωμία στις τάξεις των λοιμωξιολόγων σχετικά με την λειτουργία των
καταστημάτων.
«Είναι πολύ υψηλό το επιδημιολογικό
φορτίο, δεν πέφτουν ακόμα τα κρούσματα, δεν αποσυμφορούνται οι ΜΕΘ με το
βαθμό που θα θέλαμε, οι επιστήμονες είναι πολύ επιφυλακτικοί για οποιοδήποτε
περαιτέρω άνοιγμα» τόνισε ο κ. Πέτσας.
Είναι βέβαιο ότι δεν θα πάμε σε τέτοιο
άνοιγμα που να φέρει στην Ελλάδα
εικόνες όπως αυτές στο Harrod’s, είπε
επίσης.
Αναφερόμενος στην περίπτωση που
τελικά λειτουργήσει το λιανεμπόριο σε
οποιαδήποτε μορφή ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος είπε ότι θα υπάρξει και
ελαστικοποίηση του βραδινού ωραρίου
για τις μετακινήσεις.
Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση στην αποστολή των SMS
για τις μετακινήσεις κάνοντας λόγο για
κρίσιμες εβδομάδες και επαναλαμβάνοντας ότι τα φετινά Χριστούγεννα κάθε
οικογένεια θα τα περάσει με άλλη μια
που θα επιλέξει.
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε 3ο κύμα,
καλύτερο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Να δείξουμε όλοι αυτοσυγκράτηση, να προσέξουμε τις επαφές μας. Με
την οικογένεια μας, με το στενό κύκλο
μας να μείνουμε σπίτι για να περιορίσουμε τη τη διασπορά» τόνισε συγκεκριμένα.
Εξήγησε ότι αρκετές εβδομάδες μείναμε
σε καθεστώς λοκντάουν θα παραμείνουμε έως τις 7 του μήνα στις βασικές μας
δραστηριότητες. «Είναι αχτίδα αισιοδοξίας το εμβόλιο ας φροντίσουμε αυτό να
γίνει χωρίς προβλήματα» σημείωσε ο κ.
Πέτσας.

Οι Ελληνες
«ξεχνούν» τα μετρητά
Γιατί όλο και περισσότεροι προτιμούν τις κάρτες

Τ

ην πλάτη στα μετρητά για λόγους… υγείας σκέφτονται να γυρίσουν οι Έλληνες, με
σχεδόν τέσσερις στους 10 να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι, τόσο τα χαρτονομίσματα, όσο και τα κέρματα, αποτελούν εν δυνάμει εστία μετάδοσης του κορωνοϊού.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναφορικά με τον αντίκτυπο
που έχει η πανδημία στις συναλλακτικές συνήθειες των
Ευρωπαίων και δη, στην χρήση μετρητών, το 39% των Ελλήνων δηλώνει πως ανησυχεί για το ενδεχόμενο μετάδοσης
του κορωνοϊού από αυτά, «σκοράροντας» το 8ο υψηλότερο
ποσοστό σε σύνολο 19 χωρών.
Ειδικότερα, οι πλέον θορυβημένοι είναι οι Πορτογάλοι,
με ποσοστό 70%, ακολουθούμενοι από τους κατοίκους σε
Ισπανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Γαλλία, με
ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 62% και 41%.
Στον αντίποδα, ποσοστά κάτω του 20% συγκεντρώνουν
χώρες, όπως οι Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβενία, Αυστρία και Εσθονία, με τον μέσο όρο της
Ευρώπης να διαμορφώνεται στο 41%. «Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα που δήλωσαν ότι από την έναρξη της πανδημίας χρησιμοποιούν λιγότερο τα μετρητά κλήθηκαν να
δηλώσουν τους λόγους.
Το 45% ανέφερε ως τον βασικότερο την ευκολία που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και συγκεκριμένα,
το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να πληρώσει ανέπαφα, με το
όριο, μάλιστα, να έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα, στο μεγαλύτερο μέρος της Ζώνης του Ευρώ αυτό ενισχύθηκε στα 50
ευρώ», επισημαίνει χαρακτηριστικά η ΕΚΤ και προσθέτει:
«Ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος που επικαλέστηκε το
38% των συμμετεχόντων ήταν ο φόβος ότι υπάρχει κίνδυνος
μόλυνσης από τα τραπεζογραμμάτια.
Επιπλέον, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την επαφή
των χεριών κατά την πληρωμή στο ταμείο (33%), ενώ το
ένα τρίτο δήλωσε ότι ακολούθησε τις συστάσεις των κυβερνήσεων για μειωμένη χρήση μετρητών. Στο μεταξύ,
το Ευρωσύστημα έχει καταστήσει σαφές ότι ο κίνδυνος
μόλυνσης από τις συναλλαγές με τραπεζογραμμάτια δεν
είναι μεγαλύτερος εν συγκρίσει με άλλα αντικείμενα που
αγγίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή».
Φθίνουν τα μετρητά
Τα μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ελληνική
αγορά, αν και η χρήση τους έχει αρχίσει να φθίνει.
Ειδικότερα, η Ελλάδα έχασε οκτώ ποσοστιαίες μονάδες εν
συγκρίσει με την αντίστοιχη έρευνα της ΕΚΤ το 2016 (από

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

88% σε 80% σήμερα), με τις Φινλανδία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Γαλλία να περιορίζουν τα μετρητά
κατά 19, 11, 10 και εννέα ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα
σε βάθος τριετίας.
Όσον αφορά στην αξία των συναλλαγών που γίνονται μέσω
μετρητών, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στην
Ελλάδα (από 75% το 2016 σε 62% σήμερα), στην Ιταλία
(από 68% σε 58%), στην Αυστρία (από 67% σε 58%) και
στην Φινλανδία (από 33% σε 27%). «Η πανδημία φέρεται
να έχει επιταχύνει τη μείωση της χρήσης μετρητών σε όλες
τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το μέγεθος της μείωσης
διαφέρει από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να εξαρτάται
από τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης, αλλά και τα
μέτρα περιορισμού, τα υπάρχοντα συστήματα πληρωμών,
τις κυβερνητικές πολιτικές και συστάσεις, την ευκολία
πρόσβασης και αποδοχής μετρητών, καθώς και τις προτιμήσεις – συνήθειες των καταναλωτών», τονίζει η ΕΚΤ.
Το 18% των συναλλαγών των Ελλήνων στα διάφορα σημεία
πώλησης (Points of Sale) έγινε με τη χρήση καρτών – έναντι
24% στην ΕΕ – με το μερίδιο της αξίας να «αγγίζει» το 29%
έναντι 41% στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την έρευνα δε, το 73% των πληρωμών ήταν
ανέπαφες, με την χώρα μας να καταλαμβάνει την δεύτερη
θέση μετά την Σλοβακία.
«Για τις ηλεκτρονικές τους αγορές, οι καταναλωτές στη
ζώνη του ευρώ πλήρωσαν κυρίως με κάρτα (49% των συναλλαγών) και μία στις τέσσερις ηλεκτρονικές συναλλαγές
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λύσεων ηλεκτρονικής
πληρωμής. Τέσσερις στις 10 πληρωμές λογαριασμών έγιναν
μέσω άμεσης χρέωσης και δύο στις 10 μέσω μεταφοράς
πιστώσεων», υπογραμμίζεται.
«Η ελευθερία των καταναλωτών να επιλέγουν τη μέθοδο
πληρωμής τους είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Επομένως, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα μετρητά
είναι αποδεκτά και προσβάσιμα σε όλη την ζώνη του ευρώ
και ταυτόχρονα να προωθήσουμε την καινοτομία στις ψηφιακές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου του έργου μας
σχετικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ», σχολίασε
σχετικά το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ,
Φάμπιο Πανέττα.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα
για εποχικά
εργαζόμενους
στον τουρισμό

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης
δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον
τουρισμό ξεκινά στο πλαίσιο των νέων δράσεων του ΟΑΕΔ για τη συνεχή αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικό.
Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω συνεργασίας με το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, άρχισαν χθες, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.
Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε
εποχικά εργαζόμενους 18-49 ετών στον
τουρισμό, που είτε λαμβάνουν ή έλαβαν
τακτική επιδότηση από τον Σεπτέμβριο
2019 έως τον Μάρτιο 2020 και πληρούν
τα κριτήρια επιλογής της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία είναι αναρτημένη στον
ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι την
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.
gov.gr στη διεύθυνση:https://www.gov.
gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/katartisi-oaed-opa
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr
• Εκπαίδευση • Ψηφιακές Δεξιότητες •
Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης εποχικά
απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο
σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, οι
καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα από τα
παρακάτω μαθήματα ΟΠΑ e-Learning:
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa), διάρκειας 30 ωρών: Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την
ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της χρήσης των ψηφιακών μέσων, που
αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος του
μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης. Προσφέρει
την απαραίτητη γνώση για την κατανόηση
της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων και
της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο μιας
στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας 25 ωρών.

