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Πανελλαδικές Εξετάσεις:
Βαθμολογικό όριο για την
εισαγωγή στα πανεπιστήμια
Αλλαγές στα Πανεπιστήμια και
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ετοιμάζει το υπουργείο
Παιδείας, με τρία νομοσχέδια.
Οι αλλαγές στον πανεπιστημιακό χάρτη αφορούν τον αριθμό εισακτέων,
που θα ορίζεται με συνεργασία υπουργείου
Παιδείας και ΑΕΙ, τον καθορισμό βάσης εισαγωγής από το υπουργείο, αλλά και από τα
ίδια τα ιδρύματα με βάση το μάθημα ή τα
μαθήματα που θα προκρίνει η σχολή, για
παράδειγμα η Φυσική για το Φυσικό, αλλά
και την αναμόρφωση του ακαδημαϊκού
τοπίου με νέες συγχωνεύσεις-καταργήσεις
τμημάτων. Για τον λόγο αυτό με νομοσχέδιο
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η
συζήτηση του οποίου ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή και αναμένεται να
ψηφιστεί εντός της εβδομάδας, τίθεται ως
στόχος να γίνει ελκυστική η Επαγγελματική
Εκπαίδευση με την κατάρτιση επαγγελματιών
που αναζητεί η αγορά εργασίας, με σκοπό να
μην κατευθύνονται όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου
στα πανεπιστήμια.

Eμβόλιο:
Πώς θα κλείνουμε ραντεβού
στα φαρμακεία
1 ευρώ το ραντεβού
Επί ποδός είναι τα 11.500
φαρμακεία όλης της χώρας,
προκειμένου να συμβάλουν
στη μεγάλη επιχείρηση του
εμβολιασμού των πολιτών για
τον κορονοϊό. Ήδη μετά από συνεννόηση με
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ξεκινά να δίνει τις πρώτες οδηγίες στους
επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να
εξοικειωθούν με τη διαδικασία και να
κλείνουν, μέσω του ψηφιακού συστήματος,
τα ραντεβού των πολιτών. Η αμοιβή που έχει
προσδιορισθεί αγγίζει το 1 ευρώ ανά
ραντεβού, ποσό που θα καλυφθεί από τα
κονδύλια της κυβέρνησης για τον κορονοϊό.
Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη είναι και μία πιθανή
συμφωνία του υπουργείου Υγείας με τους ιδιώτες γιατρούς, ώστε να εμπλακούν και εκείνοι στη διαδικασία. Προς ώρας, σύμφωνα με
πληροφορίες του ethnos.gr, δεν φαίνεται να
έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς το ποσό
της αμοιβής του ιατρικού προσωπικού της
χώρας, που θα κληθεί να κάνει τους εμβολιασμούς και να καταχωρεί και τα δεδομένα στο
σύστημα καταγραφής.

Δήμος Αθηναίων

Πλειστηριασμοί

Όπως είπε ο «Δήμος Αθηναίων εξαντλεί κάθε
μέσο που διαθέτει για να κρατηθούμε όλοι μαζί
όρθιοι» κι ανέφερε ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής μέσα στην
πόλη, σε συνεργασία με τους εμπορικούς φορείς,
το οποίο έχει τέσσερις άξονες.
σελ. 2

Click away

Aντιμέτωποι με το ηλεκτρονικό σφυρί θα βρεθούν εκ νέου από τις αρχές του 2021 χιλιάδες
δανειολήπτες, αφού με την άρση του lockdown
και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
μπαίνει σε τροχιά και η… μηχανή των πλειστηριασμών.

➞

➞ σελ. 3

Δωρεάν θα είναι τα μηνύματα για τα καταστήματα που δεν έχουν e-shop, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αυτό
ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης
Σταμπουλίδης.
σελ. 8
➞

Και τα Χριστούγεννα απαγόρευση
κυκλοφορίας 22:00 με 05:00

Τ

ην επανεκκίνηση των υπηρεσιών περιποίησης νυχιών από
σήμερα, Τρίτη, ανακοίνωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος
Πέτσας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά
την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επεσήμανε ότι «τα φαινόμενα
“μαύρης εργασίας” είναι δυστυχώς
εκτεταμένα», για αυτό, όπως είπε,
είναι προτιμότερο να λειτουργούν με
κανόνες και υγειονομικά πρωτοκόλλα
παρά ανεξέλεγκτα κατ’ οίκον.
Ως προς την παραμονή και ανήμερα
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι δεν
επιτρέπεται η συγκέντρωση σε σπίτια
περισσοτέρων των εννέα ατόμων προερχόμενων από δύο οικογένειες, ενώ
θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας
από τις 10 μ.μ. έως τις 5 π.μ.
Σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες, ο κ. Πέτσας προανήγγειλε ότι θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο εντός της ημέρας.
Η ενημέρωση πολιτικών συντακτών
από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
Στέλιο Πέτσα:
«Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του
κορωνοϊού εξακολουθεί να χτυπά δυστυχώς ολόκληρη την Ευρώπη. Τα
σταθερά υψηλά ποσοστά μόλυνσης
του ιού υποχρεώνουν τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις όχι μόνο να διατηρήσουν
αλλά να ενισχύσουν τους περιορισμούς», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας
την εξ αποστάσεων ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών. «Χώρες όπως
το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία επεκτείνουν τα μέτρα και επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς για το διάστημα

των εορτών», πρόσθεσε.
Ανέφερε ότι το χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα είναι η Γερμανία, «η χώρα
με το ισχυρότερο σύστημα υγείας και
τον υψηλότερο αριθμό κατά κεφαλήν
ΜΕΘ, στην ΕΕ, που δεν κατάφερε να
περιορίσει το φονικό αυτό κύμα παρά
τα περιοριστικά που έλαβε από τις αρχές Νοεμβρίου. Και τώρα προχωράει
αναγκαστικά στην επιβολή ενός γενικού απαγορευτικού lockdown τρεισήμισι εβδομάδων έως τις 10 Ιανουαρίου
του νέου έτους.
Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία στο
πρώτο κύμα της πανδημίας την άνοιξη
είχε καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους γείτονές της ενώ σήμερα
αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες
απειλές από το δεύτερο κύμα», τόνισε
ο κ. Πέτσας.
«Το γεγονός αυτό κρούει μια μεγάλη

καμπάνα κινδύνου για όλους μας»,
είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος και πρόσθεσε «το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει βαρύ. Ταυτόχρονα
συνεχίζεται και η πίεση στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας κι ακόμη περισσότερο
στις ΜΕΘ καθώς οι διασωληνωμένοι
συμπολίτες μας χθες ήταν 552».
Τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή η
κυβέρνηση έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας
υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Με
αυτό το γνώμονα αποφάσισε να συνεχιστούν έως και τις 7 Ιανουαρίου τα
περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται
στο πλαίσιο του lockdown ώστε όλοι
μαζί οι πολίτες με πίστη στις δυνάμεις
μας να περάσουμε με ασφάλεια αυτές
τις διαφορετικές γιορτές. Το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή. Εξαίρεση

αποτελούν η λειτουργία και μόνον της
παραλαβής εκτός του καταστήματος
click away που άρχισε ήδη, καθώς και
η επαναλειτουργία των βιβλιοπωλείων,
των κομμωτηρίων και των ΚΤΕΟ, που
άρχισε χθες.
Πάντοτε βέβαια με την αποστολή SMS
στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Και με την προϋπόθεση ότι
θα τηρούνται στο ακέραιο οι όροι και
οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για να
αποτραπούν άσκοπες μετακινήσεις
και κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού.
Υπενθυμίζεται ότι για τα κομμωτήρια
και τα βιβλιοπωλεία ισχύει ανώτατο
όριο επιτρεπόμενων πελατών εντός
του καταστήματος, ενώ για το click
away δεν επιτρέπεται είσοδος εντός
του καταστήματος ούτε πληρωμή με
μετρητά, ούτε ουρά άνω των 9 ατόμων
στην είσοδο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
SOS για το «κορωνοχρέος» 55 δισ. ευρώ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Tην ώρα που μια νέα κρίση χρέους
που προκαλείται λόγω της πανδημίας,
απειλεί πλέον ορατά την παγκόσμια
και την ευρωπαϊκή οικονομία, με τις
πιο εύρωστες οικονομίες (HΠA, Γερμανία, Iαπωνία κ.α.) να υποκύπτουν,
στην Eλλάδα η εικόνα είναι ακόμα
πιο επικίνδυνη. Kαι τούτο διότι, ένα
«κωρονο-χρέος» 55 δισ. ευρώ, νέο
δημόσιο και ιδιωτικό χρέος δηλαδή,
που δημιουργείται λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία της πανδημίας του
Covid-19, έρχεται να προστεθεί στο
ήδη προϋπάρχον «βουνό» συνολικού
χρέους περίπου 600 δισ., του μεγαλύτερου, αναλογικά ως προς το AEΠ,
στην Eυρώπη, απειλώντας τη χώρα
μας με βύθιση σε μια νέα κρίση χρέους και υπονομεύοντας την προοπτική
γρήγορης επανόδου στην σταθερή και
βιώσιμη ανάπτυξη. Eξουδετερώνοντας
ένα σημαντικό κομμάτι της δυναμικής
που προσδοκάται να προσδώσει στην
ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, το έκτακτο πακέτο των του 32 δισ.
ευρώ του Tαμείου Aνάκαμψης.
Όλες οι αρνητικές ενδείξεις περί
αυτού δυστυχώς επιβεβαιώνονται,
καθώς το δεύτερο lockdown άρχισε
να «καταγράφει» τις δικές του αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην πραγματική
οικονομία όσο και στα μακροοικονομικά μεγέθη που επιδεινώνονται
πλέον ανεξέλεγκτα. Mε τις συνέπειες
να συσσωρεύονται προστιθέμενες σε
εκείνες που δημιούργησε το πρώτο
σοκ της περασμένης άνοιξης, αλλά
και την περαιτέρω προοπτική να μη
μπορεί ακόμη να προδιαγραφεί και
να υπολογιστεί. ποκαλυπτικοί. Tο
δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει
στο τέλος του 2020 στα 365 δισ.
ευρώ, μαζί με τον ενδοκυβερνητικό
δανεισμό, αυξημένο περίπου κατά 2024 δισ. ευρώ λόγω των αυξημένων δαπανών κατά 14 δισ. που πραγματοποιήθηκαν για τα μέτρα στήριξης απέναντι
στην πανδημία, αλλά και μειωμένων
εσόδων, για τον ίδιο λόγο. «Σκαρφαλώνοντας» έτσι στα επίπεδα του
208,9% του AEΠ, ίσως και παραπάνω
καθώς την ίδια ώρα το AEΠ ακολουθεί
αντίστροφη πορεία και συρρικνώνεται στην περιοχή των 165-170 δισ. Tι
ακολουθεί όμως το 2021; Tο δημόσιο
χρέος σε απόλυτες τιμές αναμένεται
να αυξηθεί κατά 25-27 δισ. και το ότι
θα παραμείνει βιώσιμο θα εξαρτηθεί
από τον παρονομαστή δηλαδή την
αναμενόμενη αύξηση του AEΠ κατά
την επόμενη χρονιά που αναμένεται
ανάκαμψη της οικονομίας. H χώρα
έχει ήδη σχεδιάσει να αυξήσει το
δανεισμό της του χρόνου με εκδόσεις
χρέους περίπου 12 δισ. ευρώ για την
κάλυψη υποχρεώσεων.
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Δήμος Αθηναίων:

Οι 4 άξονες για την στήριξη
των επιχειρήσεων

Ο

Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης του Δήμου Αθηναίων για
τη στήριξη των επιχειρήσεων μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε ο «Δήμος Αθηναίων
εξαντλεί κάθε μέσο που διαθέτει για να κρατηθούμε όλοι μαζί όρθιοι» κι ανέφερε
ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της
κοινωνικής συνοχής μέσα στην πόλη, σε συνεργασία με τους εμπορικούς φορείς, το οποίο
έχει τέσσερις άξονες.
Ο πρώτος άξονας, όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης, αφορά την
επιχειρηματικότητα και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας,
ο δεύτερος έχει να κάνει με τη δημιουργία δεξιοτήτων για
βρουν οι άνθρωποι τη θέση τους στην αγορά εργασίας, ο
τρίτος άξονας συνδέεται με τον πολιτισμό και τον τουρισμό
κι ο τέταρτος με την τεχνολογία και τη μετάβαση στη νέα
ψηφιακή εποχή.
Αναφερόμενος στον στολισμό της πρωτεύουσας ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι «η Αθήνα στολίστηκε όπως και
όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γιατί ακόμα και
τώρα σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη στιγμή, σε
αυτά τα Χριστούγεννα τα οποία είναι διαφορετικά από ότι
όλα τα άλλα, όλοι μας έχουμε ανάγκη από λίγη χαρά και
αισιοδοξία, λίγο χαμόγελο και λίγο φως».
Σχετικά με το αν φέτος έπρεπε να δαπανηθούν χρήματα
για στολισμό ο κ. Μπακογιάννης είπε ότι είναι απολύτως
εύλογο το ερώτημα κι ότι και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν κάνει το ίδιο. Για παράδειγμα, όπως είπε, η
Μαδρίτη τριπλασίασε τον προϋπολογισμό για τα φώτα
ακριβώς επειδή αυτά τα Χριστούγεννα κανείς Δήμος στην
Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, διότι οι παραδοσιακές γιορτές όπως τις ξέραμε είναι δύσκολο να

E-mail: iho@otenet.gr

πραγματοποιηθούν σε αυτές τις συνθήκες.
«Ο Δήμος Αθηναίων είχε να προμηθευτεί φωτάκια πάνω
από δέκα με δεκαπέντε χρόνια και πέρυσι όταν στολίσαμε
την πόλη δεν μας κόστισε ούτε ένα ευρώ. Φέτος επιλέξαμε
να προμηθευτούμε φωτάκια τα οποία θα μείνουν για πάρα
πολλά χρόνια.
Είναι και κάτι ακόμα, είναι και θέμα άποψης καθώς είδαμε
στο παρελθόν πως η κρίση γίνεται αφορμή και δικαιολογία
για να μένει πίσω ο Δήμος Αθηναίων. Εμείς δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό καθώς όταν θα έρθει η
επόμενη μέρα της πανδημίας θα πρέπει να βρει μια πόλη
έτοιμη, η οποία δεν θα είναι αποσβολωμένη και παγωμένη,
αλλά θα μπορεί να απελευθερωθεί και να τρέξει μπροστά».
Πρόσθεσε ότι «η προσπάθεια που εμείς κάνουμε αυτή
τη στιγμή είναι να φωτίσουμε όσο γίνεται περισσότερες
γειτονιές, να απλωθούμε.
Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλη την πόλη ακόμα,
αλλά χρόνο με τον χρόνο πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στον στόχο μας. Για παράδειγμα φέτος θα φωτίσουμε
κοντά στις 30 πλατείες με χριστουγεννιάτικα δέντρα για
να μπορούμε όλοι να μοιραστούμε αυτή τη χαρά και να μην
περιοριστούμε μόνο στους μεγάλους δρόμους».

Άρση απαγόρευσης
πώλησης βιομηχανικών
ειδών στις λαϊκές αγορές
Επιστολή με την οποία ζητά να αρθεί η απαγόρευση που επιβλήθηκε λόγω covid-19 στους
πωλητές βιομηχανικών ειδών να διαθέτουν
τα προϊόντα τους στις υπαίθριες αγορές,
απέστειλε στο επιτελείο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών
Πωλητών Λαϊκών Αγροτών ΜακεδονίαςΘεσσαλίας -Θράκης «Ομόνοια».
«Από την αρχή της πανδημίας, σε κάθε τόνο
και με κάθε τρόπο διαλαλούμε τη μέγιστη
ασφάλεια που προσφέρουν στους καταναλωτές – πολίτες οι λαϊκές αγορές, δεδομένου
ότι λειτουργούν υπαίθρια», επισημαίνει στην
επιστολή της η «Ομόνοια», σημειώνοντας,
«τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας
σε συνδυασμό με τον υπαίθριο τρόπο λειτουργίας τους είναι μία ακόμα ασπίδα στον
αγώνα κατά του κορονοϊού».
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζοντας την
απόφαση της κυβέρνησης για την εφαρμογή της μεθόδου του «click away» από
καταστηματάρχες ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η
«Ομόνοια» σημειώνει στην επιστολή της ότι η
κίνηση αυτή συνιστά σε αθέμιτο ανταγωνισμό
προς τους πωλητές των λαϊκών αγορών με
πωλούμενα είδη τα είδη ρουχισμού και τα
βιομηχανικά είδη.
«Τα καταστήματα ακόμα και με το σύστημα
click – away θα λειτουργήσουν, ενώ οι πωλητές των λαϊκών αγορών με βιομηχανικά
είδη θα παραμείνουν για άγνωστο χρονικό
διάστημα χωρίς εισόδημα, καθώς τους απαγορεύεται η οποιαδήποτε δραστηριοποίηση»,
επισημαίνει η «Ομόνοια» και ζητά να εξεταστεί το αίτημα της ώστε «να μην υπάρχουν
ανισότητες και αδικίες σε βάρος ανθρώπων
που ζουν από ένα μεροκάματο».

ΠΟΜΙΔΑ: Το Δημόσιο θα αναγκαστεί
να φύγει από ήδη μισθωμένα ακίνητα

«Πένθιμες καμπάνες»
για τις κλειστές εκκλησίες

Mε το άρθρο 5 παρ. 6 του σ.ν. του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ
2018/2002 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ μέχρι και αύριο, από 1.1.2021 τo Δημόσιο όχι
μόνον δεν θα μπορεί να βρει για να ενοικιάσει κτίρια για τη στέγαση των υπηρεσιών του, αλλά θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει σταδιακά και τα ήδη μισθωμένα,
κατά τη λήξη των μισθώσεών τους! Αυτό επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ σε σημερινή
επείγουσα επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ενέργειας και
Οικονομικών. Αυτό θα συμβεί γιατί με τη μαξιμαλιστική και απόλυτα απαγορευτική
διάταξη ότι από 1.1.2021 ο δημόσιος τομέας θα μπορεί να μισθώνει (ή να παρατείνει υπάρχουσες μισθώσεις) μόνον κτίρια κατηγορίας Β΄και Near Zero Energy.
Τέτοια κτίρια όχι μόνον δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα για άμεση μίσθωση,
αλλά και ουδείς ιδιοκτήτης θα μπει στη διαδικασία και την τεράστια δαπάνη να
αναβαθμίσει υπάρχοντα κατάλληλα κτίρια ενόσω θα παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που επιτρέπουν στο Δημόσιο τη μονομερή λύση κάθε μίσθωσης κτιρίου,
χωρίς αποζημίωση του ιδιοκτήτη! Στη επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει και
την ισχύουσα απαράδεκτη και ανέντιμη νομοθεσία που επιτρέπει στο Δημόσιο
τη δυνατότητα μονομερούς λύσης μισθώσεων ακινήτων από το Δημόσιο. Επίσης
παραθέτει την πρότασή της για τη διατύπωση της διάταξης αυτής.

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται Ιεράρχες που αρνούνται να δεχτούν την απόφαση
της κυβέρνησης για άνοιγμα των Εκκλησιών μόνο ανήμερα τα Χριστούγεννα και τα
Φώτα και ανοίγουν ένας ένας τις Εκκλησίες, ενώ έχουν αρχίσει τα πρόστιμα, όπως
σε εκκλησία στο Κορωπί, όπου ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος απειλεί ότι
θα πληρωθούν τα πρόστιμα από τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από τους
πιστούς και προορίζονται για τους φτωχούς. Την ίδια ώρα ακούγονται και απόψεις
όπως αυτή του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου: «Η πανδημία χρησιμοποιείται
ως πρόσχημα για να μην κοινωνούμε» ή όπως αυτή του Μητροπολίτη Ιερισσού
Θεόκλητου, ο οποίος νόσησε από κορωνοϊό και έκανε λόγο για απόφαση που
προσβάλλει την Εκκλησία διερωτώμενος αν «είναι δυνατόν να μην αγιασθούν τα
νερά» αναφερόμενος στη μη πραγματοποίηση του Αγιασμού των υδάτων. Και ενώ
η επίσημη Εκκλησία όπως εκφράζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο περιμένει
μία βελτιωμένη πρόταση από την κυβέρνηση γιατί δεν είναι ικανοποιημένη από
την ανακοίνωση των μέτρων που αφήνουν ουσιαστικά κλειστούς τους Ναούς για
τις γιορτές με εξαίρεση την ημέρα των Χριστουγέννων και των Φώτων πολλοί
Ιεράρχες βρίσκονται στα κάγκελα. και έτοιμοι να χτυπήσουν καμπάνες πένθιμα να
καταγγείλουν τη κυβέρνηση ή και να παραβιάσουν την απόφαση, λειτουργώντας
τους ναούς με μέτρα προστασίας και αριθμός πιστών ανάλογα με τα τετραγωνικά
μέτρα των ναών.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής
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Τι ισχύει
για την άδεια
όσων βρίσκονται
σε αναστολή
Η πανδημία έχει αλλάξει τα
πάντα στην αγορά εργασίας,
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των
εργαζομένων.
Ένα μεγάλο “αγκάθι” που
προβληματίζει χιλιάδες εργαζομένους είναι οι ετήσιες άδειες
αναψυχής που υπολείπονται
και πώς αυτές θα διευθετηθούν
χωρίς οι εργαζόμενοι να χάσουν
το πολύτιμο δικαίωμά τους για
ανάπαυση.
Λόγω της πανδημίας πολλοί
εργαζόμενοι, οι οποίοι τελούν
σε αναστολή της σύμβασης
εργασίας τους, αδυνατούν να
λάβουν το υπόλοιπο της ετήσιας
άδειας αναψυχής που δικαιούνται. Κι αυτό συμβαίνει διότι, η
άδεια αναψυχής χορηγείται σε
περιόδους που υπάρχει πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου και όχι απουσία του από την
εργασία. Σύμφωνα με το Κέντρο
Πληροφόρησης Εργαζομένων &
Ανέργων της Συνομοσπονδίας οι
εργαζόμενοι ως προς την χορήγηση της ετήσιας άδειας και του
σχετικού επιδόματος χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες.
Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια
κανονική άδεια και το επίδομα
αδείας πρέπει να χορηγηθούν
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ωστόσο, από τον παραπάνω
κανόνα εξαιρούνται, λόγω της
πανδημίας, οι εργαζόμενοι των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τέθηκαν σε αναστολή κατά το
διάστημα από τον Μάρτιο του
2020 έως τον Δεκέμβριο του
2020. Σε αυτή την κατηγορία
το υπόλοιπο οφειλόμενο τμήμα
της ετήσιας κανονικής άδειας
και του επιδόματος αδείας
έτους 2020, στο σύνολό του είτε
τμηματικά, μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό
έτος και σε κάθε περίπτωση όχι
μετά την 30η Ιουνίου 2021. Από
το ΚΕΠΕΑ υπογραμμίζουν ότι οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι
ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς ο
χρόνος αναστολής υπολογίζεται
ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το
επίδομα αδείας και η μεταφορά
τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα του έτους 2021.
Κάθε εργαζόμενος με σχέση
εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την
έναρξη της εργασίας του μέχρι
τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου
να λάβει το ποσοστό της αδείας
του, το οποίο υπολογίζεται βάσει
20 εργασίμων ημερών ετήσιας
άδειας για όσους εργάζονται
επί πέντε μέρες την εβδομάδα
και 24 εργασίμων ημερών για
όσους εργάζονται έξι μέρες την
εβδομάδα.

Πάνω από 1.000 πλειστηριασμοί
τον μήνα το 2021
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ντιμέτωποι με το ηλεκτρονικό σφυρί θα βρεθούν εκ νέου από τις αρχές του 2021 χιλιάδες
δανειολήπτες, αφού με την άρση του lockdown και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
μπαίνει σε τροχιά και η… μηχανή των πλειστηριασμών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την πλατφόρμα e-auction, μόνον
για το πρώτο τρίμηνο του 2021 έχουν προγραμματιστεί περίπου
3.500 πλειστηριασμοί, ήτοι πάνω από 1.000 τον μήνα, με τις τράπεζες, αλλά και τους servicers, να τροφοδοτούν διαρκώς με νέα
ακίνητα, όλων των κατηγοριών – από σπίτια και επαγγελματικούς
χώρους, μέχρι οικόπεδα και θέσεις parking. Η διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης δε, αναμένεται να γίνει πιο γρήγορη όταν
τεθεί σε ισχύ ο νέος Πτωχευτικός Νόμος, ο οποίος προβλέπει την
σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα
που δεν συγκεντρώνουν αγοραστικό ενδιαφέρον, με συνέπεια είτε
ο πλειστηριασμός να κηρύσσεται άγονος είτε οι ίδιες οι τράπεζες
να τα αγοράζουν, προκειμένου να προστατέψουν τα ενέχυρά τους.
Στη λίστα, πάντως, των αναρτημένων πλειστηριασμών φιγουράρουν τα περιουσιακά στοιχεία ηχηρών ονομάτων της επιχειρηματικής σκηνής, οι οποίοι, ωστόσο, έχουν γλυτώσει ουκ ολίγες
φορές το e-σφυρί. Πιο αναλυτικά:
Για τις 27 Γενάρη έχει προγραμματιστεί να εκπλειστηριαστεί
το ξενοδοχείο Grand Chalet στην Κηφισιά. Αυτό ανήκει στην
εταιρεία «Kεφαλάρι Kτηματική», η οποία φέρεται να συνδέεται
με συμφέροντα του Eυάγγελου Φράγκου, αδελφού της γνωστής
εφοπλίστριας, Aγγελικής Φράγκου και όπως έγραψε σχετικά το
newmoney (Grant Chalet: Σε πλειστηριασμό για €5,3 εκατ. το
«φιλέτο» της Κηφισιάς από την Τρ. Πειραιώς), επισπεύδουσα
είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει
οριστεί στα 5,28 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείου που κινδυνεύει να χάσει ο γιος του αείμνηστου
καπετάνιου, Νίκου Φράγκου, αφού μόλις το περασμένο καλοκαίρι
φέρεται να βγήκε σε πλειστηριασμό και το σκάφος του (σ.σ. με
τιμή εκκίνησης 1,4 εκατ. ευρώ).
Στις 17 Φλεβάρη βγαίνουν στο «σφυρί» πέντε από τα περιουσιακά
στοιχεία του Κώστα Μπουτάρη, αδερφού του πρώην δηµάρχου
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη και επικεφαλής της εταιρείας
«Ιωάννης Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Ανώνυµη Εταιρεία»,
με επισπεύδουσα την Intrum. Πρόκειται για:
ένα οικόπεδο με κτίσμα στην Νάουσα, με τιμή 131.000 ευρώ.
δύο αγροτεμάχια στον δήμο Παιονίας, με τιμή 120.000 και 11.000

ευρώ αντίστοιχα και
ένα αγροτεμάχιο με κτίσμα, επίσης, στην ίδια περιοχή και τιμή
πρώτης προσφοράς τα 278.000 ευρώ.
Τον αμέσως επόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου
εκπλειστηριάζεται από την doValue ένα από τα οινοποιεία της
εταιρείας. Όπως προκύπτει από την κατασχετήρια έκθεση, πρόκειται για ένα «ακίνητο – γήπεδο πρώην αγρό μετά των επ’ αυτού
κτισμάτων, παραρτημάτων, μηχανημάτων κ.λπ., ήτοι μετά του επ’
αυτού εργοστασίου οινοποιίας, εκτάσεως 7.135 τ.μ., κείμενον εις
θέση ‘ΠΥΡΙΖΑ’ (αγρόκτημα Βουρβά) της κτηματικής περιφέρειας
Κοινότητας Πικερμίου Αττικής (πρώην Δήμου Σπάτων)». Η τιμή
ξεκινά από το 1,2 εκατ. ευρώ. Δεδομένου, πάντως, ότι την ύστατη
στιγμή ο επιχειρηματίας καταφέρνει να διασώζει τα περιουσιακά
του στοιχεία, αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ίδιο να ισχύσει
και σε αυτή την περίπτωση.
Στις 3 Μαρτίου θα χτυπήσει το e-σφυρί για τον Όμιλο Κυπριώτη
και, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του newmoney (Συνέχεια στο
σίριαλ Κυπριώτη – Ηλεκτρονικό «σφυρί» 83,8 εκατ. ευρώ τον
Μάρτιο), η αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυπριώτη θα πρέπει
να θεωρείται δεδομένη. Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση του
ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Κω επισπεύδουσες είναι
δύο – Eurobank και Intrum – με την τιμή πρώτης προσφοράς να
έχει οριστεί σε πάνω από 83 εκατ. ευρώ (Kipriotis Village: 37,03
εκατ. ευρώ, Kipriotis Hippocrates: 9,375 εκατ. ευρώ, Kipriotis
Maris: 9,31 εκατ. ευρώ, Kipriotis Aqualand: 12,165 εκατ. ευρώ
και Kipriotis Panorama Suites: 17,2 εκατ. ευρώ μείον το κόστος
τακτοποίησης).
Τέλος, για τις 10 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός
της οικίας του Αλέξανδρου Μαμιδάκη, ανιψιού του ισχυρού άνδρα
της Mamidoil – JetOil Κυριάκου Μαμιδάκη, ο οποίος υπό το
βάρος της κατάρρευσης του Ομίλου έβαλε τέλος στην ζωή του.
Με βάση την κατασχετήρια έκθεση, πρόκειται για μία πολυτελή
μεζονέτα στην Πολιτεία, σε οικόπεδο εκτάσεως 903,90 τ.μ., με
εσωτερική και εξωτερική πισίνα, χώρο στάθμευσης και αποθήκες.
Επισπεύδουσα είναι η Alpha Bank και η τιμή εκκίνησης ξεπερνά
το ένα εκατ. ευρώ.

Αγαπημένα όσπρια, νόστιμη χειμωνικάτικη σούπα, κορυφή στις γευστικές
μας προτιμήσεις ανά πάσα στιγμή.
Δείτε πόσο ωφελημένοι είστε καταναλώνοντας το εθνικό μας όσπριο!
Τα φασόλια δεν χρειάζονται πολλές
συστάσεις. Είναι η αγαπημένη σούπα οσπρίων του χειμώνα με μπόλικο κρεμμύδι και καρότο! Πέρα από
γεύση ωστόσο, παρέχουν και πλήθος
ευεργετικών δράσεων στον οργανισμό. Ας δούμε τα οφέλη τους με
βάση τις διαθέσιμες έρευνες.
Τα φασόλια αποτελούν μια από τις
καλύτερες πηγές πρωτεινών, καθώς
είναι πλούσια σε απαραίτητα αμινοξέα, τα απαραίτητα δομικά συστατικά των πρωτεινών. Καθώς είναι
φυτική πηγή πρωτείνης δεν περιέχει
και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα
(όπως οι ζωικές πηγές πρωτείνης),
ωστόσο σε συνδυασμό με ρύζι ή τυρί
στο τραπέζι, τα αμινοξέα συμπληρώνονται και προσλαμβάνετε μια
πλήρη πηγή πρωτείνης. Σημείωνεται
ότι 100 γρ φασόλια παρέχουν 16 γρ
πρωτείνης (ανάλογα τον τύπο των
φασολιών η περιεκτικότητα σε πρωτείνη κυμαίνετα από 16-33%). Επίσης
είναι πηγή βιταμινών (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, βιταμίνη Β6 και
φυλλικό οξύ), φυτικων ινών (14-19%),
ιδιαίτερα υδατοδιαλυτών διαιτητικών
ινών. Ακόμη, είναι πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο, σίδηρο
και κάλιο, καθώς και σε πολύτιμα
αντιοξειδωτικά που καταπολεμουν
τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες οι
οποίες σχετίζονται με την πρόκληση
χρόνιων νόσων.
Τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά
φασόλια φαίνεται ότι κινδυνεύουν
λιγότερο από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή άλλα καρδιαγγειακά
προβλήματα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Σε ετοιμότητα
σκάφη
του Βρετανικού
Πολεμικού
Ναυτικού
Τέσσερα σκάφη 80 μέτρων του
Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού
θα είναι έτοιμα την 1η Ιανουαρίου
για να προστατεύουν τα βρετανικά ύδατα στην περίπτωση που
η μεταβατική περίοδος για το
Brexit λήξει χωρίς συμφωνία για
τις μελλοντικές σχέσεις της χώρας
με την ΕΕ, δήλωσε σήμερα το
υπουργείο Άμυνας.
«Το (βρετανικό) υπουργείο Άμυνας έχει διενεργήσει εκτενή σχεδιασμό και προετοιμασία για να
διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις του
είναι έτοιμες για διάφορα σενάρια
κατά την λήξη της Μεταβατικής
Περιόδου», ανακοίνωσε ένας
εκπρόσωπός του.
Τα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού θα έχουν το δικαίωμα να σταματούν, να ελέγχουν και
να περιορίζουν όλα τα αλιευτικά
σκάφη της ΕΕ που θα βρίσκονται
εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Βρετανίας,
η οποία εκτείνεται σε ακτίνα 320
χλμ από τις ακτές.
Η εφημερίδα Guardian έγραψε
νωρίτερα ότι δύο σκάφη θα αναπτυχθούν και άλλα δύο θα βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση
που εισέλθουν στην ΑΟΖ της
χώρας αλιευτικά σκάφη της ΕΕ.
Ο Τομπάιας Έλγουντ, ένας βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος που είναι επικεφαλής της
επιτροπής άμυνας του βρετανικού
κοινοβουλίου, είναι επιφυλακτικός απέναντι στην απόφαση για
ανάπτυξη των πλοίων.
«Αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο...
το καταπονημένο μας Βασιλικό
Πολεμικό Ναυτικό να έρθει σε
αντιπαράθεση με έναν στενό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ για τα δικαιώματα των αλιευτικών σκαφών», είπε
στο ραδιόφωνο του BBC.
«Οι αντίπαλοί μας πρέπει να το
καταδιασκεδάζουν», σημείωσε ο
ίδιος.
Την Πέμπτη ένας Γάλλος υπουργός
δήλωσε ότι η Γαλλία θα αποζημιώσει τους αλιείς της και θα λάβει
μέτρα στήριξής τους σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες
για εμπορική συμφωνία προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιπαραθέσεις στη θάλασσα.
Η Βρετανία αποχώρησε από την
ΕΕ τον Ιανουάριο, αλλά παραμένει
ανεπισήμως μέλος της ως τις 31
Δεκεμβρίου που λήγει η μεταβατική περίοδος στη διάρκεια
της οποίας έχει παραμείνει στην
ενιαία αγορά της ΕΕ και στην
τελωνειακή ένωση.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν είπαν χθες ότι οι
πιθανότητες για μια εμπορική συμφωνία μετά το Brexit μειώνονται.

ΠΟΥ: «Καμπανάκι» για την πανδημία

Χωρίς τρεχούμενο νερό το 25%
των νοσοκομείων στον κόσμο

Ε

να στα τέσσερα νοσοκομεία στο κόσμο δεν διαθέτουν τρεχούμενο νερό και βασικές
υπηρεσίες υγιεινής και απολύμανσης, εκθέτοντας το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
και τους ασθενείς σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από κορωνοϊό, προειδοποίησε
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περίπου 1,8 δισεκατομμύριο άνθρωποι επισκέπτονται ή
εργάζονται σε ένα νοσοκομείο που δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό ή σύστημα αποχέτευσης, επεσήμαναν ο ΠΟΥ
και η Unicef σε κοινή τους έκθεση, η οποία βασίστηκε
στα δεδομένα 165 χωρών.
«Το να εργάζονται σε ένα νοσοκομείο χωρίς νερό, σύστημα αποχέτευσης και απολύμανση ισοδυναμεί με το
να στέλνουμε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς να
εργαστούν χωρίς ατομικό εξοπλισμό προστασίας», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ
Γκεμπρεγέσους. Υπενθύμισε εξάλλου ότι «η παροχή
νερού, η απολύμανση και το σύστημα αποχέτευσης είναι
ζωτικής σημασίας για την ανάσχεση της covid-19. Όμως
παραμένουν πολλά προβλήματα να ξεπεραστούν, κυρίως
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες».
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το ποσοστό των επαγγελματιών
υγείας που έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό είναι πολύ
υψηλότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό: αν και
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% του πληθυσμού,
αποτελούν το 14% των κρουσμάτων.
«Στέλνοντας επαγγελματίες υγείας και ανθρώπους που
έχουν ανάγκη θεραπεία σε εγκαταστάσεις χωρίς καθαρό

νερό, ασφαλείς τουαλέτες ή ακόμη και σαπούνι θέτουμε
τις ζωές τους σε κίνδυνο», τόνισε η εκτελεστική διευθύντρια της Unicef Ενριέτα Φόρε. «Αυτό ήταν αλήθεια πριν
την πανδημία covid-19, αλλά φέτος αυτή έχει καταστήσει
αδύνατο να αγνοήσουμε τις διαφορές».
Σύμφωνα με την έκθεση, ένα νοσοκομείο στα τέσσερα
παγκοσμίως δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό, ένα στα
τρία δεν μπορεί να διασφαλίσει την υγιεινή των χεριών
στους χώρους παροχής φροντίδας, ένα στα δέκα δεν έχει
υπηρεσίες απολύμανσης και ένα στα τρία δεν διαχωρίζει
με ασφάλεια τα απορρίμματα.
Στις 47 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου η κατάσταση είναι καταστροφική: ένα στα δύο νοσοκομεία δεν
έχει πόσιμο νερό, ένα στα τέσσερα υπηρεσίες υγιεινής
χεριών στους χώρους παροχής φροντίδας και τρία στα
πέντε δεν διαθέτουν βασικές υπηρεσίες απολύμανσης.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ και τη Unicef, το κόστος για τη
δημιουργία εγκαταστάσεων παροχής πόσιμου νερού
σε όλα τα νοσοκομεία των 47 αυτών χωρών ανέρχεται
σε ένα δολάριο ανά κάτοικο. Επιπλέον, κατά μέσο όρο
η λειτουργία και η διατήρηση των υπηρεσιών αυτών
κοστίζει 0,20 δολάριο ανά κάτοικο το έτος.

Μέρκελ: Κλείνουν τα μαγαζιά
Σε σκληρό lockdown η Γερμανία από Τετάρτη
Σε καθεστώς αυστηρού lockdown θα μπει η Γερμανία από την ερχόμενη Τετάρτη, με κλείσιμο των καταστημάτων
που δεν πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.
Οι πιο σκληροί περιορισμοί που συμφωνήθηκαν από την Άνγκελα Μέρκελ και τους επικεφαλής των 16 κρατιδίων της χώρας σε συζητήσεις σήμερα θα μπουν σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα και θα κρατήσουν
τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουρίου 2021, καθώς τα μέχρι τώρα ηπιότερα μέτρα δεν κατάφεραν να μειώσουν τον
ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων απο κορωνοϊό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν και αυστηρή απαγόρευση
συγκεντρώσεων κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το Bloomberg, κλείσιμο των καταστημάτων (εκτός απο εκείνα που
πουλάνε ήδη πρώτης ανάγκης), συστάσεις για κλείσιμο επιχειρήσεων και προτροπή για τα παιδιά σχολικής
ηλικίας να μείνουν σπίτι, όταν αυτό είναι εφικτό.
«Υπάρχει επιγουσα ανάγκη για δράση», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η Μέρκελ. «Είδαμε αύξηση κρουσμάτων
τις τελευταίες ημέρες και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θρηνήσουμε πολλούς νεκρούς».
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2.500 Σομαλοί στη Σμύρνη
για να περάσουν Ελλάδα

Αν και η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη
χώρα της δυτικής Αφρικής ξεπερνάει τα 4.500 χλμ,
όλο και περισσότεροι Σομαλοί ταξιδεύουν αεροπορικώς προς την Τουρκία, προκειμένου να περάσουν
στην χώρα μας, από τα νησιά ή τον Έβρο.
Το τελευταίο διάστημα οι αφίξεις παράνομων μεταναστών από την … Σομαλία προς τα νησιά του
Αιγαίου έχουν χτυπήσει … «κόκκινο», αναγκάζοντας
σε κινητοποίηση τις ελληνικές Αρχές. Από τις 214
αφίξεις παράνομων μεταναστών που καταγράφηκαν
από τις αρχές Νοεμβρίου στη Λέσβο, οι 142 προέρχονται από τη Σομαλία. Πρόκειται για θύματα
διακινητών που με την ανοχή, αν όχι τη συνεργασία,
των τουρκικών Αρχών, μεταφέρονται από τη φτωχή
και ταλαιπωρημένη -από τους πολυετείς εμφυλίους
πολέμους- αφρικανική χώρα, προς την Τουρκία και
από εκεί προς τα ελληνικά σύνορα.
Η Τουρκία εφαρμόζει για τους πολίτες της Σομαλίας, ευνοϊκό καθεστώς χορήγησης βίζας σπουδών
ή υγείας, που επιτρέπει νέους της χώρας να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς την Τουρκία.
Η Σομαλία είναι μια φτωχή χώρα που η Τουρκία
κινεί σχεδόν τα πάντα, στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή. Κατά την προσφιλή της
τακτική η Άγκυρα, «εργαλειοποιεί» πολίτες της
εξαθλιωμένης οικονομικά αφρικανικής χώρας -που
αναζητούν έναν καλύτερο τρόπο ζωής στην Ευρώπηπροκειμένου να τους χρησιμοποιήσει γι΄ άσκηση
πίεσης προς την Ελλάδα και την Ε.Ε. Η παράνομη
μετανάστευση πολιτών της Σομαλίας προς την Ευρώπη, μέσω Τουρκίας, προωθείται από ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Καθοριστικό ρόλο
έχει το τουρκικό «Γραφείο Διασύνδεσης», τ΄ οποίο
λειτουργεί στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου και διεκπεραιώνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η Τουρκία εφαρμόζει για τους πολίτες της Σομαλίας, ευνοϊκό καθεστώς χορήγησης βίζας σπουδών
ή υγείας, που επιτρέπει νέους της χώρας να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς τα εκεί, χωρίς περιορισμούς και προβλήματα στις μετακινήσεις τους.
Η Turkish Airlines μάλιστα, είναι από τις λίγες
ξένες αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν
απευθείας πτήσεις προς τη Μογκαντίσου. Να σημειωθεί πως το φθηνότερο αεροπορικό εισιτήριο
για Κωνσταντινούπολη, δεν κοστίζει περισσότερο
από 500 ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η «ταρίφα» για έκδοση βίζας και μεταφορά στην Τουρκία
φτάνει έως τα 1.500 ευρώ το άτομο. Το ποσό αυτό
καλύπτεται από τον ενδιαφερόμενο ή από ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στη Μογκαντίσου και στη
συνέχεια τους φέρνουν σ’ επαφή με Τούρκους ή
Σύριους διακινητές, προκειμένου να τους οδηγήσουν
στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αθήνας, περισσότεροι από 2.000-2.500 Αφρικανοί μετανάστες, από
τη Σομαλία και το Κογκό, βρίσκονται το διάστημα
αυτό «στοιβαγμένοι» στο Δικέλλι και στη Σμύρνη,
προκειμένου να περάσουν στην Ελλάδα.
Αρχικά οι Σομαλοί μεταφέρονται με φορτηγά σε
συγκεκριμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης.
Στη συνέχεια καθένας από αυτούς καταβάλλει επιπλέον έως και 800 ευρώ, στα μέλη των δικτύων
λαθρεμπόρων, προκειμένου να τους μεταφέρουν
κατ΄ ομάδες 6-15 ατόμων, στα τουρκικά παράλια
απέναντι από τη Λέσβο και την Σάμο. Χωρίς να
συναντήσουν κανένα απολύτως εμπόδιο από τις
τουρκικές Αρχές, οι μετανάστες επιβιβάζονται σε
φουσκωτές βάρκες με κατεύθυνση δυτικά και τα
ελληνικά νησιά. Προηγουμένως ενημερώνονται από
τους διακινητές με ποιες ΜΚΟ και με ποιόν τρόπο
θα έρθουν σ’ επαφή μόλις περάσουν στα ελληνικά
χωρικά ύδατα προκειμένου να βοηθηθούν στη συνέχεια έως ότου πατήσουν στη στεριά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Δημιουργείται
κέντρο Αθηναϊκής
Επιχειρηματικότητας
Μνημόνιο Συνεργασίας με
σκοπό την στήριξη και την
ανάπτυξη των εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας, μεταξύ του
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών
και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών υπέγραψαν
οι πρόεδροι τους, κ.κ. Σταύρος
Καφούνης και Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, αντίστοιχα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, αποφασίστηκε
η δημιουργία ενός κέντρου
Αθηναϊκής Επιχειρηματικότητας
στο ιστορικό κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, όπου
προτάθηκε η ψηφιακή υποδομή
και το ανθρώπινο δυναμικό να
υποστηριχτούν από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Η άμεση λειτουργία του κέντρου Αθηναϊκής Επιχειρηματικότητας θα έχει ως αποτέλεσμα
τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών στις εμπορικές επιχειρήσεις
και θα συμβάλει στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση έργων αναβάθμισης εμπορικών περιοχών
της Αθήνας, σε συνεργασία με
τον Δ. Αθηναίων.
Εκτός από την κοινή στήριξη
της πρωτοβουλίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
"Agora Athens", που αφορά τον
ανασχεδιασμό της ταυτότητας
και την προβολή της τουριστικής περιοχής της Αθήνας και
τη συνεργασία του εμπορικού
συλλόγου και του επιμελητηρίου με το δήμο Αθηναίων για την
αναβάθμιση ενός εμπορικού
άξονα της Αθήνας όπως π.χ. της
οδού Πατησίων και το σχεδιασμό ενός προτύπου ανοιχτού
κέντρου εμπορίου, θα υλοποιηθούν και κοινές δράσεις που θα
προσφέρονται δωρεάν στους
εργοδότες και τα στελέχη των
εμπορικών επιχειρήσεων της
Αθήνας μέσω τηλεκπαίδευσης,
στα εξής πεδία:
Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων με ιδιαίτερη στόχευση
στην επιμόρφωση για τη σωστή
λειτουργία των υφιστάμενων
ηλεκτρονικών καταστημάτων
και την αποτελεσματική διαχείριση, ανάπτυξη και εξέλιξη των
ηλεκτρονικών πωλήσεων των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων.
Εκπαίδευση σε τομείς όπως
digital marketing, τεχνικές
πωλήσεων, νέες πρακτικές
προβολής και προώθησης
προϊόντων κ.λπ.
Ένταξη στο πρόγραμμα "Early
Warning" με δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από έγκριτους νομικούς και φοροτέχνες
για τη ρύθμιση οφειλών και
παροχή δεύτερης ευκαιρίας,
σύμφωνα με τις προσταγές του
νόμου 4738/2020.

Προσφορά για την Εγνατία Οδό
από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

Μ

ία δεσμευτική οικονομική προσφορά, από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis
Projects, κατατέθηκε στο διαγωνισμό του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για
την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Αν και είχαν προκριθεί επτά όμιλοι στο τελικό
στάδιο, τελικά σήμερα στις πέντε το απόγευμα που εξέπνευσε η προθεσμία εμφανίστηκε μόνο
η συγκεκριμένη κοινοπραξία.
Σημειώνεται πως οι κοινοπραξίες Roadis – ΕΛΛΑΚΤΩΡ και
Vinci – Mytilineos είχαν καταθέσει προχθές στο Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτημα για την έκδοση προσωρινής
διαταγής ώστε να δοθεί παράταση στο διαγωνισμό. Το ΣτΕ
δεν αποδέχθηκε το αίτημα για την προσωρινή διαταγή αλλά
το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να περιμένει τώρα την εκδίκαση των
ασφαλιστικών μέτρων στο ανώτατο δικαστήριο προκειμένου
να προχωρήσει τη διαδικασία.
Οπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, «δεν θα προβεί στην αποσφράγιση της ανωτέρω Δεσμευτικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις από 10.12.2020 προσωρινές διαταγές της
Προέδρου του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
οι οποίες χορηγήθηκαν κατόπιν των ασκηθεισών, ενώπιον
της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων από τους Προεπιλεγέντες
Επενδυτές «ROADIS Transportation Holding S.L.U.-ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και «VINCI HIGHWAYS S.A.S
- VINCI CONCESIONES S.A.S - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε».
Το τεύχος του διαγωνισμού προβλέπει πως στον προτιμητέο
επενδυτή θα ανατεθεί η χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας
Οδού και των κάθετων οδικών αξόνων Σιάτιστα - Ιεροπηγή
/ Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα - Εύζωνοι και Θεσσαλονίκη Σέρρες - Προμαχώνας.
Η περίοδος παραχώρησης θα έχει διάρκεια 35 ετών. Ο προτιμητέος επενδυτής, μέσω της εταιρείας παραχώρησης που
θα συστήσει, υποχρεούται να μελετήσει, χρηματοδοτήσει και
εκτελέσει σειρά πρόσθετων εργασιών.
Στα πρόσθετα έργα που θα κατασκευάσει, περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αναβάθμιση κάθετων
αξόνων όπως η αναβάθμιση σε επίπεδο αυτοκινητοδρόμου
των τμημάτων Χαλάστρα - Πολύκαστρο του κάθετου άξονα
Χαλάστρα - Εύζωνοι και Χριστός - Κ. Αμπέλα του κάθετου
άξονα Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας, συνολικού μήκους 54 χιλιομέτρων.
Συγκεκριμένα η οριστική μελέτη οδοποιίας στο τμήμα Χαλάστρα - Πολύκαστρο του κάθετου άξονα Χαλάστρα - Εύζωνοι
προβλέπει την κατασκευή του δεύτερου κλάδου του τμήματος
«Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αξιού - Α/Κ Πολυκάστρου»
μήκους 44,1 χλμ., ώστε ο αυτοκινητόδρομος να αποκτήσει

στο σύνολό του διατομή με δύο λωρίδες και Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση. Η οριστική μελέτη
οδοποιίας στο τμήμα Χριστός - Κ. Αμπέλα του κάθετου άξονα
Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας προβλέπει διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, μήκους 10,2 χιλιομέτρων, ώστε
να αποκτήσει διατομή 22,50 μέτρα με ΛΕΑ και με ταχύτητα
μελέτης 120 χλμ./ώρα καθώς και βελτίωση-αναβάθμιση των
τριών υφιστάμενων κόμβων.
Ο επενδυτής θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ μια αρχική προσφορά (Αμοιβή Παραχώρησης) καθώς και μία Ετήσια Αμοιβή.
Αυτά τα δύο στοιχεία κρίνουν ποιος όμιλος θα επικρατήσει,
με στελέχη της κατασκευαστικής αγοράς να ανεβάζουν το
συνολικό ύψος της επένδυσης κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ (αμοιβή
παραχώρησης συν το κόστος πρόσθετων εργασιών). Εκτός
από την είσπραξη των διοδίων, ο ανάδοχος θα έχει έσοδα από
την εκμετάλλευση Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
(ΣΕΑ) «των παρόδιων αυτού εκτάσεων από κοινού με όλα τα
περιουσιακά δικαιώματα, υλικά και άυλα, που σχετίζονται με
τον οδικό άξονα».
Το ΤΑΙΠΕΔ παρέλαβε σήμερα μία δεσμευτική προσφορά για
την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης
του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων
οδικών αξόνων της.
Δεσμευτική προσφορά κατέθεσε η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A.
Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα προβεί στην αποσφράγιση της ανωτέρω
Δεσμευτικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις από 10.12.2020 προσωρινές διαταγές της Προέδρου του
Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες
χορηγήθηκαν κατόπιν των ασκηθεισών, ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεων
ασφαλιστικών μέτρων από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές
«ROADIS Transportation Holding S.L.U.-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και «VINCI HIGHWAYS S.A.S - VINCI
CONCESIONES S.A.S - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε».
Η συζήτηση των παραπάνω αιτήσεων έχει οριστεί για την
21/12/2020.
Η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων,
με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένο οδόστρωμα,
που έχει ήδη κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.

Βγαίνουν από τον «πάγο» οι χειμερινές εξοχικές κατοικίες μετά από 10 χρόνια
Μια χώρα που έχει τις περισσότερες βουνοκορφές απ ΄όλη την Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 1.000 εκ των οποίων πάνω από
30 φιλοξενούν γνωστά χιονοδρομικά κέντρα και οικισμούς εφάμιλλά με αυτά της Ευρώπης. Ένας τομέας της αγοράς
ακινήτων ο οποίος γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη το 2005-2008. Σήμερα και σε σχέση με τη διετία 2007 – 2008 είναι εμφανέστατη η ραγδαία πτώση των τιμών των εξοχικών σε όλες τις τουριστικές ορεινές περιοχές της Ελλάδας, η οποία σε αρκετές
περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 55%. Ενώ η αγοραστική δύναμη έχει υποχωρήσει κατά 90% – 95%.
Επιπλέον την περίοδο της ραγδαίας αύξησης των τιμών πολλοί ήταν οι Έλληνες λάτρεις των Χειμερινών sport που οδηγήθηκαν στην αγορά κατοικίας, μόλις 3 ώρες από τα σύνορα μας. Οι αξίες τότε στη χώρα μας το 2007-2008 , στην Αράχωβα
άγγιζαν τις 3.000 – 4.500 ευρω / τμ , το Καρπενήσι με μέση τιμή 2.200 ευρώ/τμ. και ο Άγιος Αθανάσιος τις 3.000 ευρώ/
τμ. τη στιγμή που στις γειτονικές χώρες δεν ξεπερνούσε τα 1.200ευρώ /τμ, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τα 400 – 600 ευρώ/
τμ. για πολυτελή ακίνητα πλήρως επιπλωμένα.
Το 2019, οι τιμές στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς παρουσίασαν οριακή αύξηση, 12 μήνες μετά οι αυξήσεις είναι
εμφανείς στο σύνολο των τιμών πώλησης και σε πολλές περιπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 25 %, ενώ τη φετινή χρονιά
ραγδαίες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης καταγράφεται στην Αράχωβα και στα Τρίκαλα Κοορινθίας. Την ανοδική
πορεία των ζητούμενων τιμών πώλησης, ακολουθούν α Καλάβρυτα και το Καρπενήσι, ενώ στους υπόλοιπους χειμερινούς
προορισμούς οι τιμές παραμένουν στα επίπεδα του 2019.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στην Αράχωβα η ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας κατασκευής
μετά το 2005, το 2019 κυμαινόταν από 750€/τμ έως 1.500€τμ και τη φετινή χρονιά η ζητούμενη τιμή πώλησης, διαμορφώνεται από 1.000€/τμ έως 2.500€/τμ.
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Παράταση Notams
έως 7/1/2021 και νέα
αεροπορική οδηγία
για 3ήμερη καραντίνα

Παρατείνονται οι υφιστάμενες αεροπορικές
οδηγίες για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021,
ενώ με νέα οδηγία, που τίθεται σε ισχύ από
την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, όσοι
εισέρχονται στην Ελλάδα με πτήσεις από
το εξωτερικό θα υποχρεούνται σε τριήμερο
προληπτικό περιορισμό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο
COVID-19, όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται
στην Ελληνική Επικράτεια για το χρονικό
διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως
και τις 7 Ιανουαρίου 2021 από οποιοδήποτε
κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό
προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον
τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται
στη φόρμα PLF, για τρεις (3) ημέρες, εκτός
αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο
χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα,
δηλαδή μέχρι την αναχώρησή τους.
Παράλληλα, η ΥΠΑ ενημερώνει το επιβατικό
κοινό για τις παρατάσεις των υφιστάμενων
notam, οι οποίες θα ισχύουν έως τις 7/1/21
τα μεσάνυχτα για τις πτήσεις εξωτερικού και
έως τις 7/1/21 και ώρα 06:00 το πρωί για τις
πτήσεις εσωτερικού.
Αναλυτικά παρατείνονται :
*Η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις
εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια,
γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια – domestic flights, commercial and
general/business aviation), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια
της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις
εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς,
για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους
(επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή
στη μόνιμη κατοικία.
*Οι δύο αεροπορικές οδηγίες που αφορούν
την αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας και μεταξύ Ελλάδας και της περιοχής της Καταλονίας στην Ισπανία.
*Η αεροπορική οδηγία που προβλέπει ότι
όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται
μόνο στο Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος».
*Η αεροπορική οδηγία για τους μόνιμους
κατοίκους Ισραήλ με ανώτατο όριο εισόδου
10.000 ταξιδιωτών ανά εβδομάδα σε όλα τα
αεροδρόμια της Ελλάδας.
*Η αεροπορική οδηγία για Ρωσία (μόνιμοι
κάτοικοι), η οποία προβλέπει αφίξεις μόνο
στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και
Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην
Ελλάδα 500 επιβατών την εβδομάδα.
*Η αεροπορική οδηγία που προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων
Πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμένη nοtam εξαιρούνται οι πολίτες και οι
μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 9 χωρών:
Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη,
Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση μεταπτυχιακού
Βιολόγου ή Χημικού
ή Βιοχημικού στο Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) Προκηρύσσει την
κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος
προγράμματος:Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ
Ή ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 36 ΜΗΝΩΝ Αντικείμενο
έργου: Πρωτεωμική ανάλυση για την κατανόηση μοριακών μηχανισμών αλληλεπίδρασης του
πεπτικού και νεφρικού συστήματος Ελάχιστα
απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Χημεία ή
Βιοχημεία ή Βιοϊατρική Μηχανική ή Βιοπληροφορική ή συναφές πεδίο - Μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα - Εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με
πρωτεομική, φασματομετρία μάζας, βιοπληροφορική ανάλυση, γλώσσα προγραμματσμού
R Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και
τις 10/01/2021 να επισυνάψουν/καταθέσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά

4 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Ζακύνθου
Η εφορεία ραχιοτήτων Ζακύνθου ανακοίνωσε
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο του
Νομού Ζακύνθου, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 100
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ. Ζακύνθου) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
πέντε (5) μηνών. 1 101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Δ. Ζακύνθου) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΣΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Δ. Ζακύνθου) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
πέντε (5) μηνών. 1 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΣΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.
Ζακύνθου) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 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.(efazak@
culture.gr) Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πρόσληψη Μεταπτυχιακού
στα Οικονομικά
από τον ΕΛΚΕ του ΟΠΑ

Π

ρόσκληση
Εκδήλωσ ης Ενδιαφέροντος για
σύναψη σύμβασης
έργου με έναν (1)
Τεχνικό Υποστήριξης, στο πλαίσιο του
έργου DEALING
WITH THE
PROBLEM OF
ENDOGENEITY
IN THRESHOLD
MODELS
DETEM (κωδικός
θέσης 3206-ΤΥ1)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ),
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου DEALING
WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY
IN THRESHOLD MODELS - DETEM, με κωδικό 11320601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
- Hellenic Foundation for Research and Innovation
(HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή
του ΟΠΑ κο Ηλία Τζαβαλή, προτίθεται, σύμφωνα με
την από 25/11/2020 απόφαση της 67ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 97Ν7469Β4Μ-ΛΚΒ),
να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης. Το
φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο
ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Υποστήριξη
στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση του έργου και
στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο
συγκεκριμένα: στην οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας, στην προετοιμασία
παραδοτέων, τελικών δημοσιεύσεων, τετραδίων εργασίας, και στην υποστήριξη με χρήση λογισμικών
της διαχείρισης και της τεχνικής υποστήριξης του
σχετικού έργου, στο πλαίσιο των ενοτήτων εργασίας ΕΕ3: (Εμπειρικές Εφαρμογές), ΕΕ4: (Διάχυση
Αποτελεσμάτων του έργου), και ΕΕ5: (Διαχείριση

και Διοίκηση του
έργου) Εκτιμώμενη διάρκεια: έως είκοσι τέσσερεις (24)
μήνες. Προϋπολογισμός: έως δεκαέξι
χιλιάδες οκτακόσια
(16.800,00€) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
κάθε είδους κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό
περιλαμβάνονται
τυχόν αναλογούσες
και καταβλητέες
από τον ΕΛΚΕ/
ΟΠΑ εργοδοτικές
εισφορές. Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων: Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών, της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος
της αλλοδαπής, με κατεύθυνση στην Οικονομική
Επιστήμη ή στη Χρηματοοικονομική, με βαθμό σε
δεκάβαθμη κλίμακα. Πανεπιστημιακό Πτυχίο, της
ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών, με βαθμό
σε δεκάβαθμη κλίμακα. Άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν
αξιολογείται περαιτέρω). Πιστοποιημένη γνώση
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά
δεν αξιολογείται περαιτέρω). Επιθυμητά Προσόντα
Υποψηφίων: Επαγγελματική εμπειρία, συναφής
με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο εργασίας, στη
διοικητική υποστήριξη. Εξειδικευμένη εμπειρία,
σε θέση αντίστοιχη με την προκηρυσσόμενη, στην
υποστήριξη έργου σε ερευνητικά προγράμματα. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη
από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων
σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους
σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο),
έως τις 21/12/2020, και ώρα 16:00.

3 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης
και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Πέλλας
Η εφορεία αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα του Νομού Πέλλας, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 301 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Δ. ΠΕΛΛΑΣ)
Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 2 302
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ. ΠΕΛΛΑΣ) Ν.
ΠΕΛΛΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 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 (efapel@culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
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18 προσλήψεις
στην εφορεία
αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Η εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοίνωσε
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοχτώ
(18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του
Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων 201 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός Χώρος
Κνωσού (Δ. Ηρακλείου) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για
διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 4 202
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Φρούριο
Κούλε Ηρακλείου (Δ. Ηρακλείου) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 2
203 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού (Δ. Φαιστού) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 3
204 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς (Δ. Γόρτυνας) Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 1 205 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων (Δ. Χερσονήσου)
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 3 206 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας (Δ. Γόρτυνας)
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 1 207 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού (Δ. Ηρακλείου)
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5)
μηνών. 1 208 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας/ Αρχαιολογικό
Μουσείο Μεσσαράς (Δ. Γόρτυνας) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1
209 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού (Δ. Ηρακλείου) Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια
απασχόλησης πέντε (5) μηνών. 1 210 Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός Χώρος
Γόρτυνας/ Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς
(Δ. Γόρτυνας) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
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: pros.
efahra@gmail.com .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 11.019Γ/ 6.11.2020
έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από την
δικηγόρο ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ πληρεξούσια των:1/ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ιωάννη συζ. Ζησιάδη Σπυρίδωνος και 2/ΖΗΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
του Χαραλάμπους κατοίκων αμφοτέρων
Κηφισιάς Αττικής επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την
ΣΟΦΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΑ του Στοϊτσεβα
(Sofka Stefanova του Stoycheva ) πρώην κάτοικο Αθηνών Λ.Φυλής 288 και ήδη
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο
της από 19.2.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ των πρώτων που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕ-

	
  

ΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ
16362/2020 και ΕΑΚ 772/2020 δια της
οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης
η 08.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9
π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου
Αθηνών με Κωδικό Πινακίου 83 Πινάκιο:ΡΔ -Εκουσία για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες,καλούμενη να
παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και
όπου πιο πάνω ορίζεται.
Αθήνα 26.11.2020
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Εγώ ο Γεώργιος Ι. Πάπαρης, δικαστικός
επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα και

στην οδό Λευκάδος αρ. 28, με την με
αριθμό 10307B/4-12-2020 έκθεσιν επιδόσεως μου, επέδωσα στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών κα Έλλη - Θάλια
Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, μετά από γραπτή
παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνης
Παντελίδου πληρεξούσιας των Χριστοδούλου ΠΑΞΙΝΟΥ του Σταύρου, ιερέως,
κατοίκου νήσου Σάμου (Καρλόβασι) με
ΑΦΜ 033893613 καί της Παγώνας θυγ.
Χριστοδούλου ΠΑΞΙΝΟΥ, κατοίκου ομοίως, με ΑΦΜ 143903136,για τον Σταύρο
Κοκκινάκο του Χρήστου καί της Αδαμαντίας, κάτοικον Καλλιθέας Αττικής, οδός
Φιλαρέτου αρ. 22, και νυν αγνώστου
διαμονής, πιστό αντίγραφον της από
30/11/2020 ΚΛΗΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καί του κ.
Συμβολαιογράφου Καρλοβασίου Σάμου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Βαθμ. Προτεραιότητας:
Τηλέφωνο: 2105381418, 2105381675
Fax:
2105623847
Ημερομηνία: 14/12/2020
Ηλ. Ταχυδρ.: mkal@uniwa.gr
Πληροφορίες: Μαρία Καλούτσα, Ανδρέας Στρατής
Αρ.πρωτ.: 101264
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Γεωτεχνική Έρευνα για το έργο
«Νέο τριώροφο κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», Προϋπολογισμού 18.677,67€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 18.677,67€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετώνi:
16.241,45€ για μελέτη κατηγορίας Α21 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες και 2.436,22
€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΜ04600005 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2016ΣΜ04300000)», (ΥΠ1) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») ΚΑΕ: 936201.
Κωδικός CPV: 71350000-6 - Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο
12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Κάτοχος Πτυχίου Α’ τάξης και άνω
στην κατηγορία μελετών Α21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 24/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 08/01/2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Το FAX της εφημερίδας είναι:
210 38.17.331
Τα τηλέφωνα της εφημερίδας είναι:
210 38.17.700-210 38.17.716

κ. Δημητρίου Παπαργυρού, πρός γνώσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας,
καλούμενον ως εν αυτή.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Εγώ ο Γεώργιος Ι. Πάπαρης, δικαστικός
επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα και
στην οδό Λευκάδος αρ. 28, με την με
αριθμό 10308B/4-12-2020 έκθεση επιδόσεως μου, επέδωσα στην Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών κα Έλλη - Θάλια
Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, μετά από γραπτή
παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνης
Παντελίδου πληρεξούσιας των Χριστοδούλου ΠΑΞΙΝΟΥ του Σταύρου, ιερέως,
κατοίκου νήσου Σάμου (Καρλόβασι) με
ΑΦΜ 033893613 καί της Παγώνας θυγ.
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Χριστοδούλου ΠΑΞΙΝΟΥ, κατοίκου ομοίως, με ΑΦΜ 143903136, για την Μάρθα
Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου καί
της Σωτηρίας, κάτοικον Καλλιθέας Αττικής, οδός Φιλαρέτου αρ. 22, και νυν
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφον
της από 30/11/2020 ΚΛΗΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καί
του κ. Συμβολαιογράφου Καρλοβασίου
Σάμου κ. Δημητρίου Παπαργυρού, πρός
γνώσιν της καί διά τάς νομίμους συνεπείας, καλουμένην ως εν αυτή.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 413/2020 Διαταγή του
Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) τροποποιήθηκε το καταστατικό

της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών
Παιγνίων (ΟΣΕΤΥΠ), που εδρεύει στην
Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 5). Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ.
2, 6 παρ. 2, 12 παρ. 4, 20, 22 παρ.1,
31 παρ. 6 και καταργήθηκαν τα άρθρα
36 - 41 του καταστατικού, ενώ μετά την
τροποποίηση το καταστατικό της Ομοσπονδίας αποτελείται από 35 άρθρα.
Σκοπός της Ομοσπονδίας παραμένει η
μελέτη, προστασία και προώθηση των
οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων
των μελών της.
Αθήνα, 14-12-2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΥΦΑΝΤΗ

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
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
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
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

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

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
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
Site: http://www.aerioattikis.gr/ παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ)
Site: http://www.athens-trolley.gr
Email: grammatia@athens-trolley.gr
210 25.83.300-6
Η.Σ.Α.Π. (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομός Πειραιά - Κηφισιάς)
Site: http://www.isap.gr
Email: pro@isap.gr
210 3248311-17
Ο.Α.Σ.Α.
Site: http://www.oasa.gr/
Email: oasa@oasa.gr
210 8200999
Ο.Α.Σ.Α.: Πληροφορίες δρομολογίων αστικών λεωφορείων185
Προαστιακός: Πληροφορίες επιβατών
Site: http://www.proastiakos.gr
Email: info@proastiakos.gr
210 5272000
ΤΡΑΜ
Site: http://www.tramsa.gr
Email: commercial@tramsa.gr
Ε.ΘΕ.Λ.
Site: http://www.ethel.gr
Email: ethelbus@ethel.gr
210-49.18.788

210-99.78.000,
210-99.78.035,
210-99.78.057
210-49.33.002,

ΟΣΕ
10503
10504

Site: http://www.ose.gr/
Υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πελατών 1110

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Στέλνουν άρον άρον
«ραβασάκια» για
τον ΕΝΦΙΑ του 2015
Ομαδικά ειδοποιητήρια πληρωμής με
τον εκτιμώμενο ΕΝΦΙΑ του 2015 ετοιμάζεται να αποστείλει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα που δεν
υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 και ως εκ τούτου
δεν έλαβαν εκκαθαριστικά σημειώματα
για την καταβολή του φόρου ακινήτων.
Τα ειδοποιητήρια αυτά (που επισπεύδονται, καθώς στο τέλος του έτους το δικαίωμα παραγράφεται), θα ονομάζονται
«πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου» και ο ΕΝΦΙΑ θα έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από την εφορία.
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν
άμεσα τον φόρο ή να τον εντάξουν σε
ρύθμιση για να αποφύγουν πρόστιμα και
προσαυξήσεις. Θα έχουν βέβαια και το
δικαίωμα να αμφισβητήσουν τον εκτιμώμενο φόρο εάν μπορούν να αποδείξουν
ότι ο προσδιορισμός του από τη ΑΑΔΕ
είναι λανθασμένος.
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις και τα
λοιπά νομικά πρόσωπα θα έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές:
να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των «πράξεων
εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ, τα
αναγραφόμενα σ’ αυτές ποσά,
να υποβάλουν εντός 30 ημερών από
την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 για το έτος 2015,
προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές
να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά
πληρωμής ΕΝΦΙΑ έτους 2015, στα οποία
τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν
σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα
με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
απόφαση (Α.1262/2020) της ΑΑΔΕ:
Για το έτος 2015 εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα
οποία κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2015
δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών
και δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015.
Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου
λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί
στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.

Μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis

Δωρεάν τα μηνύματα για το
click away από τα καταστήματα
που δεν έχουν e-shop

Δ

ωρεάν θα είναι τα μηνύματα για τα καταστήματα που δεν έχουν e-shop, μέσω της
πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό
σταθμό Open, εξηγώντας τη λειτουργία της παραγγελίας μέσω click away.
Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν
ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν
την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να ενημερώνουν τους
καταναλωτές για τις παραγγελίες μέσω click away.
Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop θα μπορούν να
χρησιμοποιούν την μετεξέλιξη της ειδικής πλατφόρμας
e-katanalotis που είναι σε ισχύ από χθες, Δευτέρα, στην
οποία επίσης από Δευτέρα, οι καταναλωτές θα μπορούν
να βρουν εκτός από τις τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ
και τις τιμές καυσίμων.
Σε ό,τι αφορά στα sms για τους εμπόρους χωρίς ηλεκτρονικό
κατάστημα, η πλατφόρμα του υπουργείου θα λειτουργεί
ως ενδιάμεσος για την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτή
και εμπόρου.
Θα στέλνει ο καταναλωτής ένα μήνυμα με τον αριθμό πα-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

ραγγελίας, θα στέλνει και ο έμπορος αντίστοιχα. Θα ταυτοποιείται ο αριθμός παραγγελίας και μέσω της πλατφόρμας
θα πηγαίνει στον καταναλωτή το sms για να μετακινηθεί και
να παραλάβει το εμπόρευμα που έχει παραγγείλει. Οπότε,
το sms που θα έπρεπε να στείλει η επιχείρηση στον πελάτη
θα είναι δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.
Όσον αφορά στις μετακινήσεις τόνισε ότι για να παραλάβουμε την παραγγελία μας θα μπορούμε να κινούμαστε
εντός της ίδιας περιφέρειας.
Για το άνοιγμα των επιχειρήσεων μανικιούρ-πεντικιούρ
ανέφερε: «Τα εξετάζουμε όλα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η
εβδομάδα και αν θα μας επιτραπεί να πάρουμε αποφάσεις»,
ενώ για τα βιβλιοπωλεία υπογράμμισε ότι «ανοίγουν μόνο
βιβλιοπωλεία, όχι χαρτοπωλεία. Θα πωλούνται από κοντά
μόνο βιβλία, αν θέλουμε κάτι άλλο το παραγγέλνουμε
ηλεκτρονικά».

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

ΤΡΙΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΛ.ΑΣ. Εξοπλίζεται
με πρόγραμμα
31 εκατ. ευρώ

Με την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα
εξοπλιστικά προγράμματα αναβαθμίζεται
σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα της
Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τονίζεται σε
ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αρχηγείο, ο
προϋπολογισμός του προγράμματος ξεπερνά συνολικά το ποσό των 31.000.000 ευρώ,
περιλαμβάνει την προμήθεια 675 οχημάτων, 15.690 αλεξίσφαιρων γιλέκων, καθώς
και μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων
(επιχειρησιακές στολές, προστατευτικά
κράνη, άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης, χειροπέδες) και άλλου τεχνικού
και υποστηρικτικού εξοπλισμού (θερμικές
κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλκοολόμετρα κ.λ.π).
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός κατανέμεται
σε όλη τη χώρα, με βάση τις επιμέρους
λειτουργικές ανάγκες των κατά τόπους
αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Σχετικά με τα 675 αυτοκίνητα, κατανέμονται
σε μάχιμες Υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα, όπως Άμεση Δράση,
Αστυνομικά Τμήματα, υπηρεσίες Τροχαίας
κ.λπ. ως εξής: 114 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 80 στην Αττική, 68 στη
Θεσσαλία, 63 στο Νότιο Αιγαίο, 60 στη
Θεσσαλονίκη, 48 στην Κεντρική Μακεδονία, 42 στο Βόρειο Αιγαίο, 41 στην Ήπειρο,
41 στην Κρήτη, 39 στη Δυτική Ελλάδα, 33
στη Δυτική Μακεδονία, 20 στη Στερεά
Ελλάδα, 20 στην Πελοπόννησο και 6 στα
Ιόνια Νησιά.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις αρχές του
χρόνου έχουν παραληφθεί συνολικά 1.453
οχήματα, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών,
προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σε μεγάλο
βαθμό η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σημειώνεται ακόμη, ότι ο αρχηγός της
ΕΛΑΣ, Μιχαήλ Καραμαλάκης είχε την
ευκαιρία να επιθεωρήσει τα νέα οχήματα στις εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας,
συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του
Επιτελείου, αντιστράτηγο Παναγιώτη Ντζιοβάρα και τον προϊστάμενο του Κλάδου
Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης
και Πληροφορικής, ταξίαρχο Δημήτριο
Παντελή.

