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Μηνάς Κωνσταντίνος, «Παναγία Δεομένη», βυζαντινή αγιογραφία με στιλβωτό χρυσό
σε ξύλο, σκαλιστό φωτοστέφανο με την τεχνική του τσουκάνικου, αυγοτέμπερα, 45x35
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Υψηλή συγκέντρωση ρύπων
στην Αττική από τη φωτιά
στην Εύβοια

Μηνάς Κωνσταντίνος
Ο δημιουργός του έργου
που δημοσιεύουμε
στο εξώφυλλο
Μαθητεία στο εργαστήρι του Ζωγράφου - Αγιογράφου Ιωάννη Τσολάκου.
Απόφοιτος Β’ ΕΠΑΣ Πάτρας του
τμήματος «Συντήρηση Εργων Τέχνης
και Αποκατάστασης». Συμμετοχή στο
πρόγραμμα Leonardo Da Vinci στη
Λισσαβόνα, με αντικείμενο τη «Συντήρηση & αποκατάσταση» και κάτοχος
πιστοποιητικού Europass.

Θρίαμβος της Σάκκαρη
με Κβίτοβα
στο Σινσινάτι

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε 2-1 (6-4, 2-6,
6-3) την Πέτρα Κβίτοβα, Νο 6 στην
παγκόσμια κατάταξη της WTA και προκρίθηκε στις «16» του Σινσινάτι Όπεν.
Στο πρώτο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απάντησε στο μπρέικ της Τσέχας,
στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε μια
διακοπή στην αναμέτρηση και το κατάκτησε με 6-4.
Η Κβίτοβα επέβαλε το παιχνίδι της στο
δεύτερο σετ, έπαιξε καλά και ισοφάρισε
την Σάκκαρη κερδίζοντάς το με 6-2,
ενώ στο τρίτο ξεκίνησε με μπρέικ στο
σερβίς της Ελληνίδας.
Η Σάκκαρη όμως απάντησε με τον ίδιο
τρόπο και μάλιστα εις διπλούν, πήρε
προβάδισμα με 4-3 και πήρε το σετ και
τη νίκη με 6-3 γκέιμς. Αντίπαλός της θα
είναι η νικήτρια του ζεύγους Σαμπαλένκα - Τσενγκ.
«Αγωνίστηκα σκληρά, πάρα πολύ σκληρά. Αυτό είναι το πνεύμα μου, αισθάνομαι πραγματικά καλή και πολύ σίγουρη
όταν παίζω με αυτές τις αθλήτριες. Πριν
από λίγα χρόνια τις παρακολουθούσα
στην τηλεόραση στο σπίτι. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα είμαι εδώ, παίζοντας
εναντίον τους και κερδίζοντας εναντίον
τους. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για εμένα», δήλωσε.
«Η Αρίνα είναι μία πολύ ισχυρή και
επιθετική παίκτρια και πρέπει να παίξω
διαφορετικά από το εάν θα παίξω με
την Σαϊσάι», σχολίασε στη συνέχεια η
Σάκκαρη.
«Αν παίξω με την Σαϊσάι θα πρέπει να
κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που
έκανα στο Σαν Χοσέ, γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Παίζει διαφορετικά,
γι΄ αυτό θα πρέπει να προσαρμοστώ»,
πρόσθεσε.
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Σ

ε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν και χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες, τα επίπεδα των ρύπων
στην Αττική εξαιτίας των φωτιών σε Εύβοια και Βοιωτία.

Τα επίπεδα των σωματιδιακών
συγκεντρώσεων PM2.5 (αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 2,5
εκατομμυριοστά του μέτρου)
αγγίζουν τιμές 25-50 PM2.5. Η
ποιότητα του αέρα παραμένει
κακή εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην Εύβοια.
Υπενθυμίζεται ότι η εικόνα της
ποιότητας του αέρα ήταν ακόμη
χειρότερη καθώς οι τιμές είχαν
ξεπεράσει τα 50 PM2.5. Η κατάσταση πάντως θεωρείται επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
Η διακύμανση των συγκεντρώσεων, με βήμα 15 λεπτών και σε
βάθος 7 ημερών. Παρέχονται
αποτελέσματα για 8 θέσεις μέτρησης εντός του λεκανοπεδίου Αττικής (Γκύζη, Πεύκη,
Μελίσσια, Πασαλιμάνι, Χαλάνδρι, Κερατσίνι, Βουλιαγμένη,
Θησείο). Παρακολουθήστε live τις μετρήσεις πατώντας
την εικόνα.
Μία έως τρεις μέρες θα χρειαστούν να υποχωρήσει σε
φυσιολογικά επίπεδα η συγκέντρωση σωματιδίων, όπως
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Δημοσθένης Σαρηγιάννης. «Η
πυρκαγιά είναι σε δασική περιοχή, οπότε δεν έχουμε τα προβλήματα που υπήρξαν στο Μάτι», δήλωσε ο κ. Σαρηγιάν-

E-mail: iho@otenet.gr

νης, εξηγώντας πως το μέτωπο
της πυρκαγιάς στην Εύβοια δεν
είναι πολύ μακριά από την Αττική
και με την έννοια αυτή θεωρείται
φυσιολογική η επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας εκεί όπου υπάρχει
μεγάλη οικιστική πύκνωση.
Ο καθηγητής προβλέπει ότι η
κατάσταση θα βελτιωθεί γρήγορα με δεδομένο και ότι «είμαστε
στην εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου κι είναι παραδοσιακά
η εβδομάδα με τη χαμηλότερη
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας
με σωματίδια στον αστικό ιστό,
λόγω του ότι πολλοί Αθηναίοι
έχουν φύγει διακοπές», αν και
διευκρινίζει ότι σε συνθήκες
άπνοιας στην πόλη, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορεί να
παραμείνουν και να αιωρούνται για τουλάχιστον 1-2 μέρες.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστες
συνέπειες. Το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει να παραμείνουν σε
κλειστούς χώρους και να διατηρούν τον εσωτερικό αέρα
όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό.
Την λήψη αναγκαίων μέτρων για την προστασία από τον
καπνό της φωτιάς στην Εύβοια συστήνει και το υπουργείο
Υγείας. Με εγκύκλιο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε
κλιματιζόμενους χώρους και να ελαττώσουν τις άσκοπες
μετακινήσεις.

Μ. Ρέντσι: Η Ιταλία
κινδυνεύει να βυθιστεί
στην ύφεση σε περίπτωση
πρόωρων εκλογών
Η Ιταλία κινδυνεύει να βυθιστεί στην ύφεση
σε περίπτωση διεξαγωγής πρόωρων εκλογών
το φθινόπωρο, προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, καλώντας για το
σχηματισμό μιας μεταβατικής κυβέρνησης.
«Αν γίνουν εκλογές (στα τέλη Οκτωβρίου),
δεν ξέρω αν το PD (το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα) θα πάρει 25%, αλλά αυτό
που είναι βέβαιο είναι ότι ο ΦΠΑ θα ανέβει
στο 25%. Αυτό θα είναι μια καταστροφή για
τη χώρα», δήλωσε ο Ρέντσι σε συνέντευξη
Τύπου στη Γερουσία.
Με μια αύξηση του ΦΠΑ στο 25% (έναντι
22% που είναι σήμερα), «είναι βέβαιο ότι η
Ιταλία θα βυθιστεί σε ύφεση. Ειδικά με τις
εμπορικές εντάσεις των ΗΠΑ-Κίνας και όσα
συμβαίνουν στην γερμανική οικονομία», εκτίμησε, προκαλώντας μια «εθνική κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης».
Είναι απολύτως απαραίτητο να «εμποδίσουμε
την αναμενόμενη αύξηση του ΦΠΑ», υποστήριξε. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο
με μέτρα του προϋπολογισμού που θα επιτρέψουν να εισέλθουν στα κρατικά ταμεία
περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ
που απαιτούνται.
Διαψεύδοντας τις φήμες περί διάσπασης του
Δημοκρατικού κόμματος και δημιουργίας
δικού του κόμματος, ο Ρέντσι δεσμεύτηκε για
ενότητα του PD και επανέλαβε την πρότασή
του για το σχηματισμό μιας μεταβατικής
κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης «χωρίς φόρους», όπως υποστήριξε ο πρώην αρχηγός
της κυβέρνησης (2014-2016).
Όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ρώμη
πρέπει να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό
της για το 2020 έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
πριν ξεκινήσει τις συνομιλίες με τις Βρυξέλλες, οι οποίες προμηνύονται δύσκολες για την
τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η Ν. Ζηλανδία νομιμοποιεί
τα κρυπτονομίσματα για πληρωμή μισθών

Αύξηση των επισκεπτών σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους

Η Νέα Ζηλανδία αποτελεί πλέον την πρώτη χώρα που νομιμοποίησε την πληρωμή
μισθών με κρυπτονόμισμα, έπειτα από την οδηγία που εξέδωσαν το υπουργείο
Εσωτερικών Εσόδων και η εφορία για την πειραματική εφαρμογή, από την 1η
Σεπτεμβρίου και αρχικά για μία τριετία, της πληρωμής των μισθών των υπαλλήλων σε κρυπτονόμισμα.
Η νομοθεσία, που εγκρίθηκε στις 7 Αυγούστου, προβλέπει την δυνατότητα πληρωμής με κρυπτονόμισμα σε τακτική βάση ενός τμήματος των μισθωτών υπαλλήλων
και εξαιρεί τους ελεύθερους επαγγελματίες και υπεργολάβους.
Επιπλέον, επιτάσσει πως τα κρυπτονομίσματα αυτά θα πρέπει να μπορούν να
μετατρέπονται «με τρόπο άμεσο» σε κάποιο σταθερό, ενιαίο κρυπτονόμισμα, του
οποίου η ισοτιμία θα είναι συνδεδεμένη με ένα, ή περισσότερα εθνικά νομίσματα.
Όπως τονίζει ο νομοθέτης, «δεν είναι όλα τα κρυπτονομίσματα αποδεκτά»,
αποσαφηνίζοντας πως για να θεωρηθούν κατάλληλα για την καταβολή «μισθών
ή αποζημιώσεων» θα πρέπει να έχουν ομοιότητες με τα υπάρχοντα επίσημα νομίσματα, ώστε να μην κινδυνεύουν με κυρωτικά μέτρα, ή απαγορεύσεις και να
μπορούν να μετατραπούν σε κάποιο εθνικό νόμισμα.

Αύξηση 21,8% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος, ενώ σημειώθηκε και αύξηση των επισκεπτών
ελεύθερης εισόδου κατά 25% και των εισπράξεων κατά 19,9%. Το α' τετράμηνο,
παρατηρείται αύξηση κατά 9,2% στους επισκέπτες των μουσείων και κατά
5,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν
αύξηση κατά 16,1%.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους σημειώθηκε
τον Απρίλιο αύξηση των επισκεπτών κατά 19,4%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών
ελεύθερης εισόδου αυξήθηκε κατά 24,8% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά
18,4%. Το α' τετράμηνο, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 10,3% και
κατά 11,1% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν
κατά 14,4%.Apprenticeship at the workshop of the painter - hagiographer
Ioannis Tsolakos. Graduate of 2nd EPAS Patras of the Department of
«Maintenance of Art and Rehabilitation Works». Participation in the
Leonardo da Vinci program in Lisbon, on «Maintenance and rehabilitation»
and holding a Europass certificate.
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης
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& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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Οι μεγάλες πιέσεις σε έσοδα
και κέρδη της ΦΑΓΕ

Συνεχίζονται οι πιέσεις στα έσοδα της ΦΑΓΕ
σε Ευρώπη και ΗΠΑ όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα της FAGE International για το πρώτο

Ανδρεάδης:

Η Σαντορίνη νομοτελειακά
θα καταρρεύσει

εξάμηνο του 2019.

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

26°C - 35°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21°C - 33°C

ΠΑΤΡΑ

19°C - 31°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

19°C - 35°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τα έσοδα της γαλακτοβιομηχανίας της οικογένειας Φιλίππου υποχώρησαν κατά 12,4% στο
πρώτο εξάμηνο και έφτασαν στα 258,3 εκατ.
δολάρια από 294,9 εκατ. δολάρια. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η εταιρεία από Ελλάδα με
την πτώση των πωλήσεων να αγγίζει το 18,5%,
ενώ ακολουθεί η αγορά των ΗΠΑ με υποχώρηση πωλήσεων κοντά στο 14,2% και η αγορά της
Βρετανίας με πτώση κατά 5,5%.
Η βιομηχανία είδε να αυξάνονται οι πωλήσεις

Ποιες βιταμίνες
σας λείπουν
εάν κοιμάστε
λιγότερες από επτά
ώρες κάθε βράδυ

μόνο στην αγορά της Ιταλίας, κατά 0,8%. Τα
καθαρά κέρδη του ομίλου περιορίστηκαν στο
πρώτο εξάμηνο σε 14,2 εκατ. δολάρια από 26
εκατ. δολάρια στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ως
αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού και των
πιέσεων στις τιμές.
Μετά την εκκαθάριση της FAGE Deutschland
GmbH το 2018 ο όμιλος της ΦΑΓΕ δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές των ΗΠΑ, της
Ελλάδας, του Λουξεμβούργου – στο οποίο έχει
ανακοινώσει πως θα κατασκευάσει παραγωγική
μονάδα – και της Βρετανίας, ενώ έχει μπει με
δίκτυο διανομής και στην αγορά της Ιταλίας.
Ειδικά για το εργοστάσιο που προωθεί στην
περιοχή Bettembourg του Λουξεμβούργου,
στην αδειοδότηση του οποίου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις, η διοίκηση της
ΦΑΓΕ αποφεύγει κάθε λεπτομερή αναφορά
στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου
εξαμήνου. Περιορίζεται να αναφέρει πως έχει
υπογράψει συμφωνίες με σειρά προμηθευτών
και κατασκευαστών, συνολικού ύψους 26,14
εκατ. δολαρίων. Οσο για τις παρεμβάσεις στην
παραγωγική μονάδα του Johnstown στις ΗΠΑ,
εκκρεμούν πληρωμές σε προμηθευτές και εργολάβους ύψους 7,4 εκατ. δολαρίων.
Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει πως
η πτώση στα έσοδα οφείλεται κυρίως στην
υποχώρηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,2%
στο πρώτο εξάμηνο, αλλά και στην πτώση της
μέσης καθαρής τιμής των προϊόντων κατά 4,5%.
Αρνητικά επηρέασε και η ισχυροποίηση του
δολαρίου έναντι του ευρώ και της στερλίνας.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αφορούν
κυρίως το ομολογιακό δάνειο που είχε συνάψει
ο όμιλος το 2016 και ήταν ύψους 420 εκατ.
δολαρίων. Το υπόλοιπο του δανείου στις 30 Ιουνίου 2019 ήταν 412,2 εκατ. δολάρια. Τα στοιχεία
του εξαμήνου δείχνουν πως απαιτείται σοβαρή
κινητοποίηση για να αντιστραφεί η πορεία του
ομίλου.

«Χ

ωρίς σχεδιασμό δεκαετίας και crisis management η Σαντορίνη νομοτελειακά
θα καταρρεύσει». Η πρόβλεψη ανήκει στον κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, επίτιμο
πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και CEO
του ομίλου Sani/ Ikos, ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το νησί που τείνει να
καταστεί θύμα της ίδιας της επιτυχίας του κι επαναφέρει τις άμεσες προτάσεις του ΣΕΤΕ
προκειμένου να ελεγχθούν ως ένα βαθμό οι τουριστικές ροές στο νησί και να διαφυλαχθεί
η ομαλότητα στην καθημερινότητα των κατοίκων ειδικά αυτή την περίοδο όπου η κίνηση
βρίσκεται στο «κόκκινο».
Οι προτάσεις που έχει επισημάνει ο ΣΕΤΕ σχετίζονται
καταρχάς με την άμεση επιβολή τέλους ανά αποβιβαζόμενου επισκέπτη κρουαζιερόπλοιου υπέρ της βελτίωσης των υποδομών, δεδομένου ότι το νησί αποτελεί
τον δημοφιλέστερο προορισμό στην Ελλάδα για τις
κρουαζιέρες, επιβαρύνοντας ωστόσο υπέρμετρα το
νησί από την στιγμή που τις ημέρες αιχμής του καλοκαιριού πραγματοποιούνται έως και επτά προσεγγίσεις
την ημέρα με χιλιάδες τουρίστες που κατακλύζουν για
λίγες ώρες το νησί.
Από τις πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού
για την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη, στην οποία μάλιστα είχε αναφερθεί πριν από λίγο καιρό και ο υπουργός
Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, ήταν η 6η Αυγούστου,
ημέρα κατά την οποία έφθασαν στο νησί επτά κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 18.372 επιβατών, ενώ με βάση τα
στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου Θήρας λιγότερες είναι
οι προσεγγίσεις σε ημερήσια βάση εφεξής.
Ένα δεύτερο μέτρο που έχει προτείνει ο ΣΕΤΕ για τον
προορισμό, ο οποίος σύμφωνα με τον Economist έχει κι
ένα σημαντικό ρεκόρ στο instagram αφού έχει εμφανιστεί …αισίως σε 5,1 εκατ. posts είναι να υπάρξει «φρένο
στην άναρχη υπερ-δόμηση», όπως χαρακτηριστικά
σχολιάζει ο κ. Ανδρεάδης, ενώ μία ακόμη, τρίτη πρόταση
από πλευράς των τουριστικών φορέων είναι να υπάρξει
«συμμετρική φορολόγηση σε μισθώσεις Airbnb».
Σημειώνεται εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί ουκ
ολίγες φορές το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας του
νησιού όσον αφορά τις υποδομές και της έλλειψης «ισοζυγίου» για τη δόμηση και τις χρήσεις αγροτικής γης.
Το νησί έχει 25.000 κατοίκους σήμερα με πυκνότητα
329 κάτοικους ανά τ. χλμ. Με βάση τα νούμερα που
έχει καταγράψει ο δήμος, 60.000 κλίνες αντιστοιχούν
σε ξενοδοχεία, 12.500 σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και
23.000 κλίνες σε παραθεριστικές κατοικίες.

Το νησί καλείται, σύμφωνα με το δήμο, κατά τη διάρκεια
της υψηλής σεζόν να εξυπηρετήσει πάνω από 100.000
άτομα ημερησίως, με πυκνότητα πάνω και από τα νούμερα της Αττικής, την ίδια στιγμή που υπάρχει αύξηση
60% στην κατανάλωση νερού από το 2012 έως το 2017,
αύξηση από τους 15.000 τόνους σκουπιδιών στους 40.000
τόνους το 2017 και αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος,
από τα 32,5 MW το 2013 τις 45 ημέρες της υψηλής σεζόν
σε πάνω από 52 MW το 2018, με τις ανάγκες να αυξάνονται για μεγαλύτερη περίοδο.
Για φέτος, τα στοιχεία ως προς τις αεροπορικές αφίξεις
στο νησί παραμένουν ανοδικά, αν ληφθεί υπόψη ότι για
το επτάμηνο, με βάση τα στοιχεία της Fraport Greece, η
συνολική κίνησης το αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη κατά 4,5% στο 1,27 εκατ. επιβάτες σε σύγκριση με
το αντίστοιχο επτάμηνο πέρυσι, με τη διεθνή κίνηση να
διαμορφώνεται στις 581 χιλ. (+1,6%) και την εσωτερική
στο +7,1%, ξεπερνώντας τις 692 χιλιάδες επιβάτες.
Σημειωτέον ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη το
πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
–EBRD- (το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού)
για την κατάρτιση δύο σχεδίων διαχείρισης προορισμού
για τη Σαντορίνη αλλά και τη Ρόδο, έναν ακόμη από
τους πολύ δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Το
πρόγραμμα υλοποιείται έως τον Οκτώβριο του 2019 με
στόχο να αναδειχθούν τόσο τα οφέλη όσο και οι προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης, προσδιορίζοντας
τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για να συνεχιστεί η
τουριστική ανάπτυξη στους ελληνικούς προορισμούς
με βιώσιμους όρους. Η υλοποίηση του προγράμματος
υποστηρίζεται ενεργά από τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων όσον αφορά στον συντονισμό των
δράσεων στη Ρόδο και τη Σαντορίνη, αντίστοιχα.

Μια σημαντική σχέση ανάμεσα στην έλλειψη ύπνου και την
ελλιπή πρόσληψη σημαντικών
βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων βρήκε επιστημονική έρευνα με επικεφαλής τον Chioma
Ikonte που παρουσιάστηκε στην
ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής
που πραγματοποιήθηκε στη
Βαλτιμόρη.
Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα της National Health and
Nutrition Examination Survey
(NHANES) των ΗΠΑ. Οι ερευνητές βρήκαν πως οι άνθρωποι
που κοιμόντουσαν λιγότερες
από επτά ώρες κάθε βράδυ
κατά μέσο όρο προσλάμβαναν
λιγότερες ποσότητες βιταμινών
A, D, B1, νιασίνης, ασβεστίου,
ψευδαργύρου και φωσφόρου.
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι
τα άτομα με έλλειψη ύπνου ενδέχεται να ωφεληθούν με την
πρόσληψη αυτών των θρεπτικών
ουσιών είτε μέσω της διατροφής,
είτε μέσω συμπληρωμάτων»,
δήλωσε η Chioma Ikonte, διευθύντρια της εταιρείας που διεξήγαγε την επιστημονική έρευνα.
Στα ευρήματα για τη διάρκεια
του ύπνου οι ερευνητές ανέφεραν ότι η ανεπάρκεια θρεπτικών
ουσιών ενδέχεται να παίζει ρόλο
στις διαταραχές του ύπνου και
την αϋπνία.
Τα μικροθρεπτικά συστατικά
είναι βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία τα οποία το σώμα μας
δεν τα παράγει αλλά τα προσλαμβάνει μέσω των τροφών.
Παγκοσμίως δισεκατομμύρια
άνθρωποι υποφέρουν από την
έλλειψη τουλάχιστον ενός μικροθρεπτικού συστατικού.
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Η κεφαλή της Σφίγγας
από τον Τύμβο Καστά
στο Μουσείο
της Αμφίπολης

Στα εκθέματα του Αρχαιολογικού
Μουσείου Αμφίπολης περιλαμβάνεται, πλέον, η κεφαλή της Σφίγγας από
το μνημείο του Τύμβου Καστά.
Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει: «Το έργο στο Ταφικό Μνημείο
του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη
εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με ευθύνη της
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων
Μνημείων του ΥΠΠΟΑ».
«Στα μέσα του Μαΐου ξεκίνησε μια
εργασία υψηλή εξειδίκευσης: η αντικατάσταση της προσωρινής στερεωτικής διάταξης - υποστύλωσης του
Μνημείου με νέα.
Η νέα διάταξη, προϊόν ειδικού
σχεδιασμού, εξασφαλίζει πλήρως με
ισχυρότερα και αραιότερα υποστυλώματα το μνημείο και παρέχει τη
δυνατότητα ευχερούς εκτέλεσης του
απαιτουμένων εργασιών στερέωσης
και συντήρησής του.
Οι εν λόγω εργασίες έχουν καλύψει
ήδη τους τρεις από τους τέσσερις
χώρους του μνημείου. Εν τούτοις,
είναι ήδη αναγνώσιμη η αρχιτεκτονική, το μέγεθος, η κλίμακα, ο γλυπτός
και γραπτός διάκοσμος του λαμπρού
αυτού αρχαίου οικοδομήματος»,
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην
ανακοίνωση.

Ανοικτοί
οι αρχαιολογικοί
χώροι και τα μουσεία
για την πανσέληνο
του 15αύγουστου

Κορυφώνονται με την πανσέληνο του
Δεκαπενταύγουστου οι εκδηλώσεις
που διοργανώνει σε όλη τη χώρα το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι εκδηλώσεις σε περίπου 100
μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς
χώρους που άρχισαν την Κυριακή
11 Αυγούστου ολοκληρώνονται την
Κυριακή 19 Αυγούστου.
Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του, διοργανώνει συστηματικά από το
1999 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης πανσελήνου, προσκαλώντας
χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες, να παρακολουθήσουν ποιοτικές
εκδηλώσεις και να θαυμάσουν τους
αρχαιολογικούς χώρους, κάτω από το
φως του φεγγαριού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το
κοινό.
Ο αναλυτικός πίνακας έχει αναρτηθεί
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση
της ΑΑΔΕ «apodixi Please»
Σ

υνεχίζεται και φέτος, καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η καμπάνια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο, «Apodixi Please».

Πρόκειται για
καμπάνια, που
απευθ ύνε ται
στους ξένους τουρίστες, οι οποίοι
επισκέπτονται
τη χώρα μας, με
στόχο να τους
ενημερώνει για
τα δικαιώματά
τους ως καταναλωτές και να τους
προτρέπει να
ζητούν απόδειξη σε κάθε τους
συναλλαγή, σε
περίπτωση, που
κάποια επιχείρηση αρνείται να το
κάνει.
Η καμπάνια τρέχει στις διαφημιστικές θέσεις
στις αίθουσες αφίξεων και δίπλα στους ιμάντες παραλαβής αποσκευών όλων των μεγάλων αερδρομίων της
χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Μύκονος, Σαντορίνη,
Κέρκυρα, Ρόδος, κλπ), αλλά και σε μεγάλα site του εξωτερικού, μέσω Google. Μάλιστα είναι προσαρμοσμένο και
στα αγγλικά ώστε να γίνεται κατανοητό από τους τουρίστες
που επισκέπτονται τη χώρα μας.
Με μια φωτογραφία από χαρακτηριστικό ελληνικό τοπίο,
και μια απόδειξη ταμειακής μηχανής δίπλα σε αυτό, αναφέρονται τα εξής στα αγγλικά:
«Μια φωτογραφία είναι απόδειξη μιας ανάμνησης.
Ζητείστε απόδειξη για τις πληρωμές σας.
Καλωσορίσατε στην Ελλάδα! Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας ως καταναλωτές. Όλα τα
ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα είναι υποχρεωμένα
να δέχονται χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες. Δεν είστε
υποχρεωμένοι να πληρώσετε, αν δεν πάρετε απόδειξη. Συ-

νεπώς, ζητείστε
να πληρώσετε με
κάρτα. Ζητείστε
την απόδειξ ή
σας.
Απλά πείτε
#Apodixi_
Please»
Μ ά λι σ τ α , τ α
banner στο
internet οδηγούν
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
(https://www.
aade.gr/apodixi),
όπου εκεί παρέχονται αναλυτικές σχετικές
οδηγ ί ες προς
τους τουρίστες.
Στο μεταξύ, η
ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των οδηγιών της, υπενθυμίζει στους
επισκέπτες ότι όταν ζητούν απόδειξη βοηθούν το έργο
των ελεγκτικών αρχών συμβάλλοντας στην προσπάθεια
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στην οποία αναφέρει: «Υποστηρίζουμε τη νέα καμπάνια
της ΑΑΔΕ που στοχεύει στην ενημέρωση και την προτροπή των καταναλωτών να ζητούν απόδειξη σε κάθε τους
συναλλαγή».
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ από την αρχή του
καλοκαιριού, τον Ιούνιο ελέγχθηκαν 7.735 επιχειρήσεις ανά
την Ελλάδα. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας έφτασε
το 32%. Σημειώνεται πάντως ότι τα… σκήπτρα της παραβατικότητας κράτησε η Κέρκυρα καθώς 6 στους 10 που
ελέγχθηκαν βρέθηκαν στο «κόκκινο».

Διεθνής διάκριση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Σημαντική διάκριση για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» καθώς προτάθηκε και ψηφίστηκε από κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες για το βραβείο “World Routes Airport Marketing Awards” στο πλαίσιο του διεθνούς
συνεδρίου αερομεταφορών «Routes World 2019». Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα από τα περιφερειακά
αεροδρόμια της Ελλάδας κατακτά μια θέση στη λίστα με την τελική πεντάδα στην κατηγορία αεροδρομίων 4 έως
20 εκατομμύρια επιβάτες.
Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη είναι μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και υποστήριξη των
αεροπορικών εταιριών, η στρατηγική ανάπτυξης δρομολογίων, η γενικότερη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες
σε όλους τους τομείς, και η καινοτομία στον τομέα του Airport Marketing, ενώ το αποτέλεσμα θα προκύψει μέσα
από την αξιολόγηση ανεξάρτητης επιτροπής η οποία αποτελείται από κορυφαία στελέχη του κλάδου παγκοσμίως
και θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου «Routes World 2019» στην Αδελαίδα της Αυστραλίας
τον Σεπτέμβριο.
Στη λίστα με τους φιναλίστ της συγκεκριμένης κατηγορίας, πέραν του «Μακεδονία» βρίσκονται τα αεροδρόμια
της Βουδαπέστης, της Μάλτας, του Οκλαντ στις ΗΠΑ και της Στουτγάρδης. O ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης τη Fraport Greece δήλωσε «η συμμετοχή μας στην τελική φάση των βραβείων, αποτελεί για το
αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» αλλά και τη Fraport Greece μεγάλη τιμή.
Κατ’ αρχάς γιατί είναι η πρώτη φορά που περιφερειακό αεροδρόμιο της Ελλάδας βρίσκεται σε αυτήν τη θέση ανάμεσα
σε άλλα κορυφαία αεροδρόμια της κατηγορίας του ανά τον κόσμο στη συγκεκριμένη διεθνή διοργάνωση, αλλά και
γιατί οι ψήφοι προέρχονται από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουν το
έργο που επιτελείται σε όλα τα επίπεδα από την εταιρεία μας».
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η «Routes» επιβραβεύει την αριστεία και την καινοτομία στις αερομεταφορές. Τα
φετινά βραβεία «World Routes Awards» είναι πιο ανταγωνιστικά από ποτέ καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές,
καταγράφηκε αριθμός- ρεκόρ στις υποψηφιότητες.
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DBRS: Από τις πιο
υποτιμημένες η αγορά
ακινήτων στην Ελλάδα
Στον «πάτο», με τις κατοικίες να είναι υποτιμημένες, βρίσκεται η Κύπρος, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Ιταλία
Μεταξύ των πιο αδύναμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι η ελληνική
αγορά κατοικιών, παρά τα σημάδια ανάκαμψης των δύο τελευταίων ετών, με τις τιμές
να παραμένουν χαμηλές, επισημαίνει σε
σημείωμά του ο οίκος αξιολόγησης DBRS,
επικαλούμενος στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Ο ευρωπαϊκός Νότος
συνολικά φαίνεται να βρίσκεται υπό πίεση,
τονίζει ο οίκος. Εξαίρεση αποτελεί η Ισπανία, που ύστερα από τη μεγάλη κρίση που
βίωσε πριν από μία δεκαετία όταν έσκασε η
«φούσκα», σήμερα βλέπει τις τιμές ακινήτων
και πάλι κοντά στο μέσο όρο. Συγκεκριμένα,
στην κορυφή των αποτιμήσεων των κατοικίων
βρίσκονται Αυστρία και Σουηδία. Πρόκειται
για δύο χώρες, οι οποίες έχουν οφεληθεί από
τη σχετική σταθερότητα, που επιδεικνύουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Από την
άλλη στον «πάτο», με τις κατοικίες να είναι
υποτιμημένες, βρίσκεται η Κύπρος, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Ιταλία.
«Δεδομένων των πρόσφατων δυσκολιών και
στις τρεις αυτές αγορές, τα δεδομένα δεν εκπλήσσουν» παρατηρεί ο DBRS. Η Γερμανία,
η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις μεγαλύτερες
αγορές του ευρώ, βρίσκονται πολύ κοντά στο
μέσο όρο, με σχετικά «δίκαιες» αποτιμήσεις,
όπως σχολιάζουν οι αναλυτές του DBRS.

Τρ. Πειραιώς: Εθελούσια
έξοδος με όφελος
8 εκατ. ευρώ
Εξοικονόμηση δαπανών που δεν θα ξεπεράσει τα 8 εκατ. ευρώ, αναμένει η Πειραιώς
από το στοχευμένο πρόγραμμα εθελουσίας,
το οποίο ανακοινώθηκε στις 15 Ιουλίου και
λήγει στις 16 Αυγούστου.
Στόχος του προγράμματος εθελούσιας εξόδου
είναι να αποχωρήσουν περίπου 200 άτομα,
από συγκεκριμένους τομείς της μητρικής και
εγχώριων θυγατρικών, η οποία προβλέπει
επιπλέον αποζημίωση σε όσους απασχολούνται σήμερα στο δίκτυο καταστημάτων και
στις μονάδες καθαριότητας και ασφάλειας.
Όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν ένα εφάπαξ
ποσό, από 12 έως 36 μισθούς, το ύψος του
οποίου εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και τη θέση στον όμιλο. Εκτός από τις
οικονομικές παροχές, δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την απασχόληση στον ευρύτερο
χρηματοπιστωτικό τομέα (ασφαλιστικοί
πράκτορες, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, ανεξάρτητοι brokers). έον, προβλέπεται
η κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης
για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι και το
νηπιαγωγείο. Συνεχίζεται δε η ίδια κάλυψη
μέσω του ομαδικού ιατροφαρμακευτικού
προγράμματος για πέντε έτη, καθώς και η
προσωπική και οικογενειακή υποστήριξη.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται σύντομα η ενημέρωση των εργαζομένων της τράπεζας για
τη δυνατότητα μετακίνησής τους στο νέο
σχήμα που θα συσταθεί και θα αναλάβει τη
διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.
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Βαλίτσες για το Παρίσι
ετοίμασε ο Όλυμπος
Ποδαρικό με εμπορική επέκταση
στη Γαλλία, ιδρύοντας τη θυγατρική
Olympus Foods France, έκανε εφέτος
ο Όλυμπος (Ελληνικά Γαλακτοκομεία). Έχει προηγηθεί την τελευταία
διετία η ίδρυση πέντε ακόμη θυγατρικών εμπορικών εταιρειών σε Σουηδία,
Σκόπια, Αλβανία, Σερβία και Μεγάλη
Βρετανία. Κινήσεις οι οποίες συνδέονται με την απόφαση του ελληνικού
ομίλου από τη Λάρισα να διευρύνει
την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή
αγορά -διαθέτει ήδη παραγωγική
παρουσία σε Βουλγαρία και Ρουμανία- και να αντισταθμίσει τις πιέσεις
που δέχεται η αγορά γαλακτοκομικών
στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό και τη φετινή χρονιά
ο όμιλο εστιάζει στις εξαγωγές, στη
μεγιστοποίηση της επένδυσής του
στη Ρουμανία, στην ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του σε Ιταλία και
Γερμανία, στη μείωση του κόστους
με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών
τομέων και των δικτύων διανομής. Παράλληλα σκοπεύει να προχωρήσει σε
κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας
και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου.
Γιατί; Γιατί όπως εκτιμά η διοίκηση
του ομίλου οι δυσμενείς οικονομικές
συγκυρίες στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και στο άμεσο
μέλλον. Σε αυτό το περιβάλλον η
πορεία της εταιρείας, χαρακτηρίζεται
ικανοποιητική από τη διοίκησή της.
Και αυτό γιατί κατάφερε να αυξήσει
τα οικονομικά του μεγέθη, παρά τη
συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς,
επενδύοντας σε νέες αγορές στην
Ευρώπη. Οι πωλήσεις της ανήλθαν
πέρυσι στα 339,411 εκατ. ευρώ έναντι
308,792 εκατ. ευρώ, τα EBITDA
ενισχύθηκαν κατά 5,76% στα 54,175
εκατ. ευρώ, τα EBIT αυξήθηκαν 7,17%
στα 36,659 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ
φόρων κατά 2,04% στα 28,478 εκατ.
ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους
ανήλθαν στα 22,090 εκατ. ευρώ
σημειώνοντας άνοδο 6,14%. Πέρυσι η
γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 7,261 εκατ. ευρώ
ενώ για τη χρήση του 2018 η πρόταση
είναι για διανομή μερίσματος 5,088
εκατ. ευρώ. Σχετικά με τις δανειακές
του υποχρεώσεις οι μακροπρόθεσμες
ανήλθαν στα 151,804 εκατ. ευρώ έναντι 49,498 εκατ. ευρώ, λόγω του νέου
ομολογιακού δανείου που σύναψε.
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 39,218 εκατ.
ευρώ από 124,978 εκατ. ευρώ ενώ οι
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
του ομίλου ξεπέρασαν τα 75,376 εκατ.
ευρώ (52,850 εκατ. ευρώ το 2017)
λόγω της αύξησης των εμπορικών και
λοιπών υποχρεώσεων. Αναφορικά με
το μετοχικό της κεφάλαιο η αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε
την αύξηση αυτού κατά 3,292 εκατ.
ευρώ με την έκδοση 4.509.720 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, άνευ
δικαιώματος ψήφου.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για
1.400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Μ

ηδενικά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ ή με μειωμένο φόρο κατά 50% θα λάβουν περισσότεροι από 1,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ,
Γιώργου Πιτσιλή καθορίστηκαν και για φέτος οι όροι απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
κατά 50% ή κατά 100%, η οποία προβλέπει, ότι, στο εισόδημα του φορολογούμενου προστίθενται 23 κατηγορίες εσόδων, προκειμένου να κριθεί εάν απαλλάσσεται ή όχι.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ
ιδιοκτήτες ακινήτων με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους (2018) και την αξία της ακίνητης περιουσίας που
κατέχουν.
Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr oι ιδιοκτήτες που απαλλάχτηκαν πέρυσι από τον ΕΝΦΙΑ ή είχαν την έκπτωση του
50% ή έχασαν τις απαλλαγές για λίγο, θα πρέπει να τσεκάρουν αν με τα με τα νέα δεδομένα εισοδήματος και ακίνητης
περιουσίας, υπερβαίνουν ή καλύπτουν τα όρια απαλλαγής.
Το 2018 απαλλάχτηκαν από τον ΕΝΦΙΑ 66.236 ιδιοκτήτες
ακινήτων, ενώ 1.414.225 ιδιοκτήτες ακινήτωνπλήρωσαν ΕΝΦΙΑ, μειωμένο κατά 50%
Καθώς οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων δεν μεταβλήθηκαν έκτοτε, υπολογίζεται ότι και φέτος οι απαλλασσόμενοι θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Οι όποιες διαφορές θα
οφείλονται στις μεταβολές του ύψους των εισοδημάτων ή
(πολύ σπανιότερα) στη μεταβολή της αξίας της ακίνητης
περιουσίας, λόγων μεταβιβάσεων.
Δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι οι
φορολογούμενοι υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
1) Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα
του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις
9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη
σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ήτοι:
ΑΓΑΜΟΣ/Η: έως 9.000 ευρώΕΓΓΑΜΟΣ (χωρίς εξαρτώμενα μέλη): 10.000 ευρώΕΓΓΑΜΟΣ (με ένα εξαρτώμενο
μέλος): 11.000 ευρώΕΓΓΑΜΟΣ (με δύο εξαρτώμενα μέλη):
12.000 ευρώ
2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει
ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του,
(λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και
του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150
τετραγωνικά μέτρα.
3) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των
εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000
ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται
για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα
εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για
έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
4) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα
της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν
ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται
πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε
εξαρτώμενο μέλος ήτοι:
ΕΓΓΑΜΟΣ (με τρία εξαρτώμενα μέλη): 16.000 ευρώΕΓΓΑΜΟΣ (με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη): 17.000 ευρώΕΓΓΑΜΟΣ
(με πέντε εξαρτώμενα μέλη): 18.000 ευρώΕΓΓΑΜΟΣ (με
δύο εξαρτώμενα μέλη, το ένα με αναπηρία 80% και άνω):
15.000 ευρώ.
2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει
ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του,
(λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και
του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150
τετραγωνικά μέτρα.
3) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα

της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου
λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή
των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των
ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2016.
Προκειμένου να υπολογιστούν οι απαλλασσόμενοι από τον
ΕΝΦΙΑ, στο συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό
εισόδημα συνυπολογίζονται και τα φοροαπαλλασσόμενα
και τα έκτακτα εισοδήματα καθώς και το πρόσθετο εισόδημα
που προκύπτει από τα τεκμήρια. Ειδικότερα, στο εισόδημα
πρροστίθενται τα ακόλουθα ποσά, που τυχόν ελήφθησαν
το 2018:
Η διατροφή συζύγου και τέκνων.Τα επιδόματα ανεργίας.Οι
συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου
ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας τους.Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε
συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο
συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.Οι
μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται
σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.Τα
επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και
της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης
στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών
συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι
12.000 ευρώ αθροιζόμενες.Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές
ενισχύσειςΗ αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησηςΟι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια
Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους
Ελλάδος.Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των
ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω.
Η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσηςΤο επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, το οποίο
καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).Η εκλογική
αποζημίωση (παρ. 1.αρ. 108 π.δ. 26/2012).Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.
4551/2018.Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν
τον Δεκέμβριο του 2018 σε εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία
και συνταξιούχους δημοσίους λειτουργούς υπαγόμενους
στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, ιατρούς του ΕΣΥ,
πανεπιστημιακούς κ.λπ.). Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
του ΓΕΝΕ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που εισπράχθηκε μέσα στο
φορολογικό έτος 2018.
Τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά
πρόσωπα - εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν
απλογραφικά βιβλία, (O.E., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες,
κοινοπραξίες κλπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
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Eurobank:
Βάζει πωλητήριο
σε 950 ακίνητα
Στην τελική ευθεία για την πώληση 950 ακινήτων από τα πακέτα Star και Opus, λογιστικής αξίας περίπου 110 εκατ. ευρώ, βρίσκεται
η Eurobank, καθώς το αργότερο μέχρι τις
αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται
να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία
για τη μεταβίβαση των δύο χαρτοφυλακίων.
Πρόκειται για τα πρώτα πακέτα πώλησης
αμιγώς ακινήτων, δηλαδή δεν συνδέονται
με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα ακίνητα
έχουν περιέλθει στην κατοχή της Εurοbank
από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.
Το χαρτοφυλάκιο της Star περιλαμβάνει 685
ακίνητα, κυρίως κατοικίες, αλλά και επαγγελματικά ακίνητα. Η λογιστική αξία τους ανέρχεται σε 30,6 εκατ. ευρώ και η πλειοψηφία
των τεμαχίων βρίσκεται στην επαρχία (50%),
ακολουθεί η Αττική (30%), η Θεσσαλονίκη
(10%) και η νησιωτική Ελλάδα (10%).
Το μικρότερο πακέτο της Opus περιλαμβάνει
258 commercial ακίνητα (βιομηχανικά ακίνητα, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.ά.),
η λογιστική αξία των οποίων ανέρχεται στα
88 εκατ. ευρώ. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται
στην Αττική (58%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη
(18%), η Μακεδονία πλην Θεσσαλονίκης
(19%), Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησος και
τέλος τα νησιά (5%).
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία «τρέχει» ήδη από τον
Απρίλιο και σύμφωνα με πληροφορίες το
επενδυτικό ενδιαφέρον κρίνεται πολύ ικανοποιητικό, καθώς έχουν κατατεθεί δεσμευτικές
προσφορές από ξένα επενδυτικά κεφάλαια.
Στo στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
εκτός απο τις εγχώριες ΑΕΕΑΠ, επέδειξε
ενδιαφέρον το επενδυτικό fund Brook Lane
Capital, αλλά και το Bain Capital. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο πριν από λίγους μήνες
απέκτησε με τίμημα 95 εκατ. ευρώ σειρά
κτηρίων γραφείων που πωλούσε η Allpha
Bank αλλά και κτήριο γραφείων της Τράπεζας Πειραιώς έναντι 400 εκατ. ευρώ.
Πέραν των εν λόγω δύο πακέτων, η Eurobank
έχει ακόμα ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται
από 150-200 ακίνητα, με κατοικίες, εμπορικά
και βιομηχανικά ακίνητα, τα οποία θα πουλήσει τους επόμενους μήνες και πάντως πριν
την εκπνοή του 2019.

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ:
Βροχές, καταιγίδες
και χαλάζι
Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με βροχές
και καταιγίδες - κατά τόπους ισχυρές - οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, προβλέπεται
το Δεκαπενταύγουστο στη βόρεια Ελλάδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που
εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν
από το μεσημέρι της Πέμπτης τη δυτική
και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και
σταδιακά την ανατολική Μακεδονία, ενώ από
τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Την Παρασκευή 16 Αυγούστου η κακοκαιρία
θα πλήξει από τις απογευματινές ώρες την
κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική),
την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και
αργά το βράδυ τις Σποράδες και πιθανώς τα
νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
41 προσλήψεις στην
εφορεία αρχαιοτήτων
Καρδίτσας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας,
που εδρεύει στην Καρδίτσα της ΠΕ
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ της Πράξης ΟΔΟΣ
ΔΕΛΤΑ-ΠΑΛΑΜΑ, ανακοινώνει την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον αυτό
συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση
και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων και
συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα
και ειδικότητα, ως εξής: 5ΠΕ Αρχαιολόγοι, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας
Θεσσαλίας 4ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ε.Ο.
Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
32ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά
Καρδίτσας Θεσσαλίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν με όλα
τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη,
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη
διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καρδίτσας, Γραμματεία, Λουκιανού
1, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα Θεσσαλίας,
(υπόψη κ.κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου
ή Ορφανιώτου Νικολέττας ή Βέργου
Ελένης). Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή
τους ταχυδρομικά ενημερώνουν
την Υπηρεσία για την αποστολή της
αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 61564.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
από 05-08-2019 έως και 09-08-2019
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.
gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΕΗ4653Π4-85Δ/document

2 θέσεις Μεταδιδακτορικού
και Μεταπτυχιακού συνεργάτη
στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Εθνική Υποδομή
Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής (Ε-12193) με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας &
Καινοτομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ
(ενάριθμο) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, του
Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μέσω
σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο
Υπολογιστικής Ανάλυσης
Φαινομένων Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων
με εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες
Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο
πεδίο της ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας διέλευσης
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που
θα συναφθεί ανάμεσα στο
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο επιλεγέν προσωπικό είναι (7)
μήνες για τη θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη και δώδεκα
(12) μήνες για τη θέση του μεταδιδακτορικού συνεργάτη.
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν
χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση
στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι
την ημερομηνία λήξης του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος
έναρξης της σύμβασης είναι μέχρι 30/09/2019. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι
τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα: ΘΕΣΗ 1 Μία (1) θέση μεταπτυχιακού
συνεργάτη στο πεδίο Υπολογιστικής Ανάλυσης Φαινομένων Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων με εφαρμογή σε
νευροεκφυλιστικές ασθένειες Απαιτούμενα προσόντα •
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο. • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). •
Άριστη γνώση προγραμματισμού σε γλώσσες (C ή/και C++
ή/και FORTRAN). ΘΕΣΗ 2 Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας
διέλευσης Απαιτούμενα προσόντα • Πτυχίο AEI, Τμήματος
Χημείας, ή Χημικών Μηχανικών, ή Φυσικής ή Θετικών
Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας (θα ληφθεί υπόψη ο
βαθμός του πτυχίου) • Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική
ή Χημεία ή Επιστήμη Υλικών ή σε συναφές αντικείμενο
• Εκτεταμένη εμπειρία στην ηλεκτρονική μικροσκοπία
διέλευσης, στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης
υψηλής διακριτικής ικανότητας και στην φασματοσκοπία
απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων νανοϋλικών (θα ληφθούν
υπόψη τα έτη εμπειρίας) • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια (θα
ληφθεί υπόψη ο αριθμός δημοσιεύσεων • Εμπειρία σε
ερευνητικά προγράμματα (θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός
συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα) Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Ινστι-

τούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ)
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27,
15341 Αγία Παρασκευή.
Η έρευνα για τη θέση 1
θα πραγματοποιηθεί στο
Εργαστήριο Στατιστικής
Μηχανικής και Πολύπλοκων Δυναμικών Συστημάτων, Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και για τη θέση 2
στο Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail με την ένδειξη:
Αίτηση για την α.π. 015/2019-2424 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 ή 2 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού
Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@
admin.demokritos.gr Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι
υποχρεωτική - βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος http://www.demokritos.gr Για
την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα
Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση
αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και
αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν
υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση,
είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται
με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα
ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική
κατάταξη των υποψηφίων. Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες με τη Δρα Α. Προβατά (για τη θέση 1) στο τηλέφωνο
2106503964 & στο e-mail: a.provata@inn.demokritos.
gr και με τους Δρα Β. Κυλίκογλου & Δρα Φ. Κατσαρό
(για τη θέση 2) στα τηλέφωνα 210650-3307,3671 & στα
e-mail: v.kilikoglou@inn.demokritos.gr, f.katsaros@inn.
demokritos.gr Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως και
τη Δευτέρα 19-08-2019 (23:59) Περισσότερες πληροφορίες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/
luminapi/api/decisions/ΩΙΩΥ469ΗΕΒ-6ΙΛ/document
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Προσλήψεις σε πέντε
κέντρα υγείας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει
στην Καβάλα
Οι ειδικότητες αφορούν θέσεις εργασίας προσωπικού καθαριότητας σε Καβάλα, Δράμα,
Κομοτηνή και Ξάνθη.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης
έως 72 μήνες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα
στον ιδιωτικό τομέα
7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,
Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού υπόψιν
κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας:
2510241913).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
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. Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.
kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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Θέσεις διδακτικού
προσωπικού στο Κέντρο
εκπαίδευσης ειδικών
φρουρών Ρεθύμνου
Το Κέντρο εκπαίδευσης ειδικών φρουρών
Ρεθύμνου προκηρύσσει την πρόσληψη με
επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία
αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών του, και καλούν αυτούς/-ές που
επιθυμούν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής
εκπαίδευσης σαράντα πέντε(45) ημέρες.
1. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τα
παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
(α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την
ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. (β) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. (γ) Να μην εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ Α-26/09-02-2007), όπως ισχύει. (δ) Να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους). (ε) Να
μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας
τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους. (στ) Σε περίπτωση που κατέχουν
δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των νόμων περί πολυθεσίας. (ζ) Να
πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν
στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α΄
Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α΄ - 26/9-2-2007),όπως
ισχύει. (η) Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που
να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων
που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην
πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα. (θ) Οι υποψήφιοι/-ες που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά
να κατέχουν τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό
αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να
διδάξουν. (ι) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία
Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί
ως εξαίρετοι κατά τα τρία τελευταία έτη (σε
περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγματικού
χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη
θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι
είτε κατά το τελευταίο έτος είτε κατά τα
δύο τελευταία έτη). (ια) Οι υποψήφιοι/-ες εν
ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν
κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια
κατά την τελευταία κρίση. (ιβ) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί να μην έχουν
τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
(ιγ) Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν
αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες
τη σταδιοδρομία τους. (ιδ) Οι υποψήφιοι/-ες
εν συντάξει Αστυνομικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ.
θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα
και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που
επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν η οποία
να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο
Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο ίδιο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα. Η υποβολή των αιτήσεων με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 13:00 ώρα της Τρίτης
20 Αυγούστου 2019 , προσωπικά από τους
υποψήφιους/-ες ή από εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Ρεθύμνου. Επίσης,
είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και
ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά
την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 ΔΕΝ θα γίνουν
δεκτές αιτήσεις.

Θέσεις διδακτικού
προσωπικού στο Κέντρο
εκπαίδευσης ειδικών
φρουρών Διδυμοτείχου

Η

Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών,
που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει
στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης
Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Στα Τμήματα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου θα λειτουργήσουν Κέντρα
Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών όπου θα εκπαιδευτούν Ειδικοί Φρουροί.
Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Διδυμοτείχου)
προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού
προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών του, (θεωρητική εκπαίδευση
εκπαιδευόμενων Ειδικών Φρουρών) κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής
εκπαίδευσης σαράντα πέντε (45) ημέρες. 2. Οι προς
κάλυψη θέσεις νια τα αντίστοιχα μαθήματα είναι οι
κάτωθι: Μαθήματα με βαθμό Τακτικοί Αναπληρωματικοί Βοηθοί Ι.Στοιχεία Ποινικού Δικαίου α. Ποινικός
Κώδικας 2 5 β. Ποινική Δικονομία 2 5 2. Στοιχεία
Συνταγματικού Δικαίου -Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 5
3. Οργανισμός- Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας
2 5 4.Θέματα Προστασίας Επισήμων Προσώπων 2
5 5.Θέματα Φρούρησης Στόχων - Ύποπτα άτομα 2 5
6. Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία α. Αυτοάμυνα 2 5 3
β. Αυτοπροστασία 2 5 7. Οπλοτεχνική - Σκοποβολή
2 5 8. Εξουδετέρωση βομβών - εκρηκτικών 2 5 μηχανισμών - μέτρα προστασίας 9. Κοινά Ευρωπαϊκά
Πρότυπα Φύλαξης Συνόρων 2 5 Μαθήματα χωρίς
βαθμό 1. Πρώτες βοήθειες 2 5 2. Σωματική αγωγή
11 5 3. α. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ως
και τα απαιτούμενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα για

την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.),
παρέχονται από την Υπηρεσία μας στη διεύθυνση
Κ.Ε.ΕΙ.Φ. εντός εγκαταστάσεων Τμήματος Δοκίμων
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 1ο χιλ. επαρχ. οδού Διδ/
χου-Μεταξάδων τ.κ. 68300 Διδυμότειχο ( Αρμόδιοι:
Αστυνόμος Β' ΛΑΜΠΟΥΔΗ Μαρία και Υπαστυνόμος
Α' ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Σαβ. Μιχαήλ), αλλά και στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α. ΩΙΝ246ΜΚ6Π-36Σ β. Για
λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γραφείο
Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας μας,
στα τηλέφωνα 2553026681 έως 26686 εσωτ. 9460
και από ώρες 08.00 μέχρι 14.30 γ. Η υποβολή των
αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
πρόσληψη με επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται
μέχρι την 14.00 ώρα της 22-08-2019, προσωπικά από
τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Διδυμοτείχου (εντός εγκαταστάσεων
Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου) δ. Δυνατή η υποβολή των
αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των
ΕΛΤΑ ή Courier στην έδρα της Υπηρεσίας μας, υπό
την προϋπόθεση εφαρμογής των αναφερομένων στη
σχετική προκήρυξη.

2 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου GRESS στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG EUROPE, µε τις
εξής ειδικότητες: 1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον
συντονισµό του έργου GRESS. 2) Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης του έργου GRESS ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο
GREen Startup Support και ακρωνύµιο GRESS, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG
EUROPE. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.054.671 €, για δε τον ∆ήµο
Πειραιά στο ποσό των 166.840 €. Η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα INTERREG EUROPE ανέρχεται
σε 85%, ενώ το υπόλοιπο 15% χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η διάρκεια
του έργου ορίζεται σε 42 µήνες και αποτελείται από δύο φάσεις. Συγκεκριµένα, η 1η φάση διαρκεί 30
µήνες, από 01/08/2019 ως 31/01/2022 και η 2η φάση 12 µήνες, αµέσως µετά την 1η φάση. Η ανάγκη να
προωθηθεί µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, παρέχει πολλές επιχειρηµατικές
ευκαιρίες. H ΕΕ και τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
αυτές. Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω
προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. - 15:00 µ.µ.,
από 07-08-2019 έως και 16-08-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς
την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας
αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που
θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

7
9 προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει
στο Επταπύργιο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά εννέα (9)
ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και
ειδικότητα, ως εξής: 5ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης
2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία
Πόλης Θεσσαλονίκης 1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Καθαριότητας, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία
Πόλης Θεσσαλονίκης 1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Εργατών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης
Θεσσαλονίκης. Η κατανομή του προσωπικού στα
ανωτέρω Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την
προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας
μας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Γραμματεία, Επταπύργιο, Τ.Θ. 184 32,
Τ.Κ. 540 03, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας. Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΔΕ ή ΥΕ). Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 310421, 2313
310422, 2313 310423 & 2313 310425. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-08-2019 έως και 16-08-2019,
(08.00π.μ.-14.00μ.μ.) Περισσότερες πληροφορίες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.
gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΟΛ4653Π4-ΨΞΖ/
document

3 προσλήψεις στο Δήμο
Λουτρακίου - Περαχώρας
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων ΜΕΡΙΜΝΑ
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου
με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών
της Δομής του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λουτρακίου συνολικής διάρκειας από την υπογραφή
της σύμβασης και μέχρι 31/7/2020, ως εξής: 1 ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων 1 ΔΕ Μαγείρων 1 ΥΕ Καθαριστριών Απαιτούμενα προσόντα Α. Για την ειδικότητα
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ απαιτείται: 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.. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των υποψηφίων
θα υποβληθούν στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 4 20300 Λουτράκι Πληροφορίες στο τηλ.:2744062000,
υπεύθυνη: κα Ρήγα Γεωργία Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων: Από 13-8-2019 έως και 22-8-2019 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/
ΨΞ21469ΗΒ7-4ΨΩ/document.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν
παραβίασε τις κυρώσεις
του ΟΗΕ
Φόρεσε ένα πανάκριβο
ελβετικό ρολόι

Με ένα εντυπωσιακό ρολόι αξίας 11.000
ευρώ φωτογραφήθηκε ο ηγέτης της
Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κάτι
που αποτελεί σφοδρή παράβαση των
κυρώσεων κατά του καθεστώτος του.
Συγκεκριμένα, ο ΟΗΕ απαγόρευσε την
εισαγωγή ειδών πολυτελείας στη Βόρεια
Κορέα ως τιμωρία για παραβίαση των
κανόνων ασφαλείας με τις δοκιμές
πυρηνικών όπλων και μεταξύ αυτών
συμπεριλαμβάνονται και τα πολυτελή
ρολόγια.
Τώρα όμως, οι ειδικοί στην γείτονα
χώρα, την Νότια Κορέα, διαπίστωσαν
πως ένα σπάνιο ρολόι του Κιμ Γιονγκ
Ουν κοστίζει περίπου 11.000 ευρώ, την
ώρα που οι κάτοικοι της χώρας του είναι
αντιμέτωποι με την έλλειψη τροφίμων,
που φέρεται να προκλήθηκε από την
χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 35
ετών.
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φορούσε το πανάκριβο ρολόι παρακολουθώντας τις πυραυλικές δοκιμές στις 25 Ιουλίου
Ο ειδικός στα ρολόγια Κιμ Τσανγκ Κιου
δήλωσε σε μια κορεατική εφημερίδα
πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαίνεται να φορούσε ένα IWC Portofino
Automatic, την ώρα που παρακολουθούσε την δοκιμή ενός νέου τύπου
πυρηνικών όπλων στις 25 Ιουλίου. Κι ενώ
η δοκιμή πυραύλων πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο μήνα, η ταυτότητα του
ρολογιού ως πολύτιμο αγαθό αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα.
Να σημειωθεί πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν
είναι γνωστό πως έχει μια ιδιαίτερη
αγάπη στα ελβετικά προϊόντα, έχοντας
φοιτήσει σε σχολεία στο Γκούμλιγκεν
και το Κόνιζ της Ελβετίας.

Ιταλία:

H πρώτη ήττα του Σαλβίνι
και τι σημαίνει

Υ

στερα από αλλεπάλληλους θριάμβους, ο Ματέο Σαλβίνι (φωτογραφία) την Τρίτη, την
πρώτη ήττα στα σχέδιά του για πρόωρες εκλογές, που όπως πιστεύει θα τον οδηγήσουν
σε αυτοδυναμία. Για πόσο ακόμη όμως μπορούν το Κίνημα των Πέντε Αστέρων και
το Δημοκρατικό Κόμμα να τον κρατήσουν μακριά από τον πρωθυπουργικό θώκο;

Οι γερουσιαστές που διέκοψαν τις θερινές τους διακοπές
για μία έκτακτη συνεδρίαση, άκουσαν τον αργηχό της ακροδεξιάς Λέγκας να τους λέει:
«Τι είναι πιο όμορφο, πιο δημοκρατικό και πιο έντιμο από
το να δώσουμε την επιλογή και πάλι στους πολίτες»; Εκείνοι
ωστόσο δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του για άμεση φήφο
δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η διαδικασία θα λάβει
τελικά χώρα στις 20 Αυγούστου και εάν το αποτέλεσμα είναι
αυτό που επιθυμεί ο Σαλβίνι, ο πρωθυπουργός, Τζουζέπε
Κόντε θα πρέπει να παραδώσει την παραίτησή του στον
πρόεδρο, Σέρτζιο Ματαρέλα.
Ωστόσο ο Σαλβίνι, που βλέπει το κόμμα του να εξασφαλίζει
ποσοστό 38% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν θα πρέπει
να είναι πια τόσο βέβαιος ότι θα πετύχει το στόχο του για
πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο.
Και τούτο γιατί η χθεσινή άτυπη συνεργασία Κινήματος
Πέντε Αστέρων και Δημοκρατικού Κόμματος αποκαλύ-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

πτει ότι θα μπορούσε να συγκροτηθεί μία εναλλακτική
πλειοψηφία για το σχηματισμό της κυβέρνησης, μετά την
κατάρρευση της σημερινής. Κάτι τέτοιο θα μετέθετε τις
εκλογές για το 2020.
Πάντως υπάρχουν και εμπόδια σε αυτή τη συμμαχία. Το
μεγαλύτερο όλων είναι ο κίνδυνος ρήγματος στους κόλπους
του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς δεν συμμερίζονται όλοι
την άποψη του Ματέο Ρέντσι ότι θα πρέπει να σταματήσουν
με κάθε τρόπο τον Σαλβίνι, ακόμη και με μία συμμαχία με
τον «διάβολο» Λουίτζι ντι Μάιο.
Αν τελικά τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος επιμείνουν στις ενστάσεις τους, ο Ρέντσι εμφανίζεται αποφασισμένος ακόμη και για δημιουργία δικού του κόμματος,
που θα ενώσει προσωρινά δυνάμεις με τα Πέντε Αστέρια.
Μία τέτοια εξέλιξη ωστόσο δεν είναι σαφές εάν θα έφερνε
περισσότερη σταθερότητα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό
της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του ευρώ.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Εμπορικός πόλεμος:
Ο Τραμπ έκανε
πίσω πρώτος

Αναβάλλοντας την επιβολή των δασμών σε
ορισμένα κινεζικά προϊόντα, ο πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ουσιαστικά πόσο «πόνο» μπορούν να αντέξουν οι
ΗΠΑ. Και η Κίνα πιθανότατα θα θελήσει
να το εκμεταλλευθεί αυτό, προειδοποιούν
αναλυτές της Wall Street.
Κλίμα ευφορίας επικράτησε στις αγορές
αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι σειρά
προϊόντων αποσύρονται από τη λίστα των
δασμών εντελώς και άλλα θα επιστρέψουν
στα μέσα Δεκεμβρίου αντί της 1ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο δεν ενθουσιάστηκαν όλοι με
την κίνηση αυτή. Ο Τζιμ Τσάνος, ιδρυτής
της Kynikos Associates έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Πες μου λοιπόν
γιατί ο Σι δεν θα πρέπει να περιμένει να δει
τον Καλύτερο Διαπραγματευτή του Κόσμου,
που επιμένει να διαπραγματεύεται με τον
εαυτό του, να υποχωρεί και άλλο;».
Για αρκετούς η απόφαση της Τρίτης ήταν
μία ομολογία ότι παρά τους ισχυρισμούς
του Λευκού Οίκου ότι το βάρος των δασμών πέφτει αποκλειστικά στην Κίνα, ο
εμπορικός πόλεμος έχει αρχίσει να πλήττει
τις αμερικανικές επιχειρήσεις και ειδικά
τους καταναλωτές. Τα προϊόντα, που εξαιρέθηκαν από τους δασμούς είναι κινητά
τηλέφωνα, βίντεο γκέιμς, ορισμένα είδη
ένδυσης, όλα κρίσιμα για την αμερικανική
αγορά, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο
των Χριστουγέννων.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη ο ιδρυτής της
Hayman Capital Management Kάιλ Μπας,
είπε στο CNBC. «Φαίνεται ότι ο πρόεδρος
Τραμπ δείλιασε. Κάθε φορά που η χρηματιστηριακή αγορά πέφτει μερικές εκατοντάδες μονάδες κάνει πίσω...Φαίνεται ότι
δεν θέλει να δει την τιμή του iPhone να
ανεβαίνει τα Χριστούγεννα και η Κίνα θα
το δει αυτό ως σημάδι αδυναμίας».
Το Πεκίνο δεν μπορεί να παίξει επί ίσοις
όροις το παιχνίδι των δασμών, καθώς εισάγει πολύ λιγότερα προϊόντα από ότι εξάγει.
Έδειξε όμως ότι θα χρησιμοποιήσει- με
φειδώ- το όπλο του γιουάν, ενώ έχει ακόμη στα χέρια του και το «μπαζούκας» των
αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Και
τα δύο όπλα, ωστόσο, έχουν σημαντικές
παρενέργειες και για το ίδιο.

