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Θεοδωρικάκος:
Η άδεια ειδικού σκοπού
θα παρατείνεται
ανάλογα με τα σχολεία
Έκκληση να πειθαρχήσουμε
όλοι στα μέτρα της Κυβέρνησης για τον κορωνοϊο έκανε ο
υπουργός Εσωτερικών Τάκης
Θεοδωρικάκος. Ο Τάκης
Θεοδωρικάκος κάλεσε τους πολίτες να μην
πηγαίνουν στα χωριά τους γιατί κάνουν
μεγαλύτερο κακό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι
δεν θα γίνουν παρελάσεις την 25η Μαρτίου,
αλλά ούτε και καταθέσεις στεφάνων, παρά
μόνο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον
Πρωθυπουργό, χωρίς την παρουσία κόσμου.
Αποκάλυψε ακόμα ότι η άδεια ειδικού
σκοπού στο Δημόσιο θα παραταθεί αν
παραμείνουν τα σχολεία κλειστά, σημειώνοντας ότι η άδεια θα παρατείνεται αυτομάτως
εφόσον παραταθούν τα μέτρα και τα σχολεία
συνεχίσουν να είναι κλειστά. Παράλληλα,
ο υπουργός Εσωτερικών υπενθύμισε ότι με
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άδεια
ειδικού σκοπού θα δικαιούνται ένας από τους
δυο γονείς, εφόσον υπάρχει παιδί κάτω των
15 ετών, ανεξάρτητα εάν είναι γραμμένο σε
παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.

Αλλαγή ώρας:
Πότε γυρίζουμε τους
δείκτες των ρολογιών
Τα ξημερώματα της τελευταίας
Κυριακής του Μαρτίου, όπως
κάθε χρόνο, τίθεται σε
εφαρμογή η θερινή ώρα και
βάζουμε τους δείκτες των
ρολογιών μία ώρα μπροστά. Φέτος, αυτή η
Κυριακή είναι στις 29 Μαρτίου 2020 όταν και
οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα
μπροστά. Η επόμενη αλλαγή ώρας, θα
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο (του 2020)
και ενδεχομένως και το Μάρτιο του 2021. Η
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
έχει αποφασίσει την κατάργηση της αλλαγής
ώρας το 2021.
Εαρινή ισημερία θα υπάρξει το πρωί της
Παρασκευής 20 Μαρτίου, στις 05:50 ώρα
Ελλάδος, με την οποία θα αρχίσει και τυπικά
(αστρονομικά) η άνοιξη του 2020 στην Ελλάδα και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο,
στο οποίο ανήκει η χώρα μας. Αντίστροφα,
στο νότιο ημισφαίριο θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Η μέρα θα μεγαλώνει πλέον συνεχώς
σε βάρος της νύχτας έως το θερινό ηλιοστάσιο, ενώ το αντίστροφο θα συμβαίνει στο
νότιο ημισφαίριο.

Κυριάκος Μητσοτάκης:

10 δις στην οικονομία,
δώρο Πάσχα σε όλους
Τ

ην αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά
10 δισ, ευρώ και την ακέραιη καταβολή του
δώρου Πάσχα εξήγγειλε μεταξύ άλλων ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο
διάγγελμα για την κρίση που έχει προκαλέσει
ο κορωνοϊός.
Οπως τόνισε ο πρωθυπουργός το δώρο του Πάσχα
θα καταβληθεί ακέραιο ενώ θα δοθεί έκτακτο δώρο
Πάσχα στους «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες« δηλαδή σε νοσηλευτές και υπαλλήλους
Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης ανακοίνωσε ότι οκτακόσια ευρώ θα λάβουν
και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν
σε παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες.
«Είναι κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες, δεν θα
ανεχθώ εφησυχασμό» συμπλήρωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι είναι στο χέρι των
πολιτών το εάν θα επιβληθούν μέτρα περιορισμού
κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκε
νέος θάνατος από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα.
Πρόκειται για 70χρονο που υπέφερε από σοβαρά
υποκείμενα νοσήματα και ο οποίος κατέληξε από
επιπλοκές του κορωνοϊού στο νοσοκομείο της
Καστοριάς.
Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες
Συμπολίτες μου,
Επικοινωνούμε ξανά, όπως σας έχω υποσχεθεί,
για τα νέα δεδομένα στα μέτωπα της υγείας μας
και της οικονομίας. Για να ανακοινώσω τις νέες
πρωτοβουλίες μας. Αλλά και για να σας στείλω
και πάλι μήνυμα ενότητας, πειθαρχίας και υπευθυνότητας.
Θα το επαναλάβω όσο πιο απλά γίνεται: Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Πήραμε νωρίτερα
από άλλες χώρες δραστικά μέτρα για να μειώσουμε
τη διάδοση του ιού, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο
αποτελεσματικά θα είναι.
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και
για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας να αποδειχθούν
σκληρές και περίπλοκες αλλά όχι εφιαλτικές. Σας
ζητώ, λοιπόν, να μη γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα
χτίσαμε το τελευταίο διάστημα.
Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να θάψουν τους
νεκρούς τους. Κι όμως εδώ διακρίνω, από ορισμένους, έναν αδικαιολόγητο εφησυχασμό. Δεν
θα τον ανεχτώ.
Ναι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι
η επιστήμη θα αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία
νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Αλλά για τους επόμενους μήνες δεν θα υπάρξει καμιά μαγική λύση.

Θα στηριχθούμε στις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ενισχύεται με ταχύτατους ρυθμούς: Προσθέτουμε κλίνες και κρεβάτια
εντατικής, αγοράζουμε αναπνευστήρες και αναλώσιμα. Και προσλαμβάνουμε 2.000 νοσηλευτές
και ειδικούς γιατρούς.
Ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί υπό την απόλυτη
καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας. Ευχαριστώ
από καρδιάς όλους όσοι είναι παρόντες, με σημαντικές δωρεές, σε τούτη τη δύσκολη στιγμή.
Καλώ, όμως, και τους απόντες να αναλογιστούν
τις ευθύνες τους.
Κάνω επίσης έκκληση στους πολίτες να ακούν
μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις. Τα fake news
κάνουν κακό στην υγεία, σωματική και ψυχική.
Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντληθεί.
Το κακό θέλει έναν κρίκο δίπλα του για να απλωθεί.
Και αυτή την αλυσίδα του τρόμου μπορούμε να τη
σπάσουμε αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν μείνουμε
σπίτι, αποφεύγοντας όλες τις περιττές επαφές.
Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ευκαιρία να
δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη: Αφού δεν θα
έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε! Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε,
ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίες, επικοινωνούμε
με τους δικούς μας, αυτούς που αγαπάμε.
Πάμε για έναν περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι. Και σε
κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις συναθροίσεις.
Απ’ όλους εμάς και τη συμπεριφορά μας εξαρ-

τάται, τελικά, αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της
κυκλοφορίας.
Και κάτι τελευταίο. Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα και
αποστάσεις. Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου
κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, θα
είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί.
Συμπολίτες μου,
Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι και για
την οικονομία. Τώρα, ωστόσο, έχουμε περισσότερα
όπλα στη φαρέτρα μας για να στηρίξουμε τον
κόσμο της εργασίας και της παραγωγής.
Μετά την απαλλαγή μας από τα δυσβάσταχτα
υπερπλεονάσματα του παρελθόντος, η χθεσινή
απόφαση της ΕΚΤ εντάσσει για πρώτη φορά και
τη χώρα μας σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια κρίσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα
υποστήριξης της πραγματικής οικονομίας. Το
πρόγραμμα αυτό είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις.
Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπολογισμός του
Κράτους αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων
που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δισ., θα
διατεθούν ακόμη περίπου 3 δισ. για τη στήριξη
της οικονομίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και τουλάχιστον αλλά τόσα από τον ανασχεδιασμό
του ΕΣΠΑ. Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ.,
χωρίς τις προβλέψεις για την παροχή προσθετής
ρευστότητας στις επιχειρήσεις από τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία. Κατά συνέπεια, μπορώ
σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός των 800 ευρώ έως τα τέλη Απριλίου
και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του τζίρου τους. Το μέτρο, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τις
επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους,
αλλά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων
στον ιδιωτικό τομέα. Των οποίων το κράτος θα
καλύψει και όλες τις ασφαλιστικές εισφορές.
Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
της χώρας. Και για αυτούς θα ανασταλεί επίσης η
υποχρέωση καταβολής εισφορών.
Οκτακόσια ευρώ όμως θα λάβουν και όλοι όσοι
απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση
από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες. Φροντίζουμε,
πέρα και πάνω από όλα, αυτούς που χτυπήθηκαν
πρώτοι και πιο σκληρά από την κρίση.
Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο
από όλους τους εργοδότες προς όλους τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς το δικαιούνται. Ο
ακριβής χρόνος καταβολής του θα ανακοινωθεί
από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δώρο Πάσχα θα
πάρουν φέτος οι ήρωες με τις πράσινες και τις
λευκές μπλούζες: Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
της χώρας αλλά και οι υπάλληλοι της Πολιτικής
Προστασίας, που δουλεύουν νυχθημερόν για να
κρατήσουν όλους μας υγιείς.
Θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά, ότι κανείς
στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι να
περάσει κι αυτή η περιπέτεια.
Και η προσωπική μου δέσμευση είναι να μην πάψω
να αγωνίζομαι για έναν διπλό στόχο.
Ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου μας είναι οι
άνθρωποί του, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, και
η δική τους υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα.
Αλλά και η ευημερία τους αποτελεί ταυτόχρονα
προτεραιότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν, θα κρατήσει
ζωντανό τον σπόρο της ανάπτυξης που είχε ήδη
αρχίσει να καρποφορεί.
Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Και
θα ξημερώσει πιο φωτεινή αν μείνουμε υπεύθυνοι
και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι αλλά μακριά ο ένας
από τον άλλο!
Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε
αποφασισμένοι, μένουμε -πάνω απ’ όλα- υγιείς!
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Εκτός εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων οι μισοί
μαθητές και φοιτητές
παγκοσμίως
Περισσότεροι από 850 εκατομμύρια
νέοι στον κόσμο, δηλαδή σχεδόν ο μισός πληθυσμός μαθητών και φοιτητών,
παρέμειναν στα σπίτια τους χωρίς να
έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά
ιδρύματά τους, ανακοίνωσε η Unesco,
με αφορμή τα μέτρα που λαμβάνονται
για τον κορωνοϊό.
Σημειώνεται πως με το πλήρες κλείσιμο
των σχολικών και των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων σε 102 χώρες και το εν μέρει
κλείσιμό τους σε 11 άλλες εξαιτίας της
πανδημίας της Covid-19, ο αριθμός των
μαθητών και σπουδαστών που στερούνται το σχολείο υπερδιπλασιάσθηκε
μέσα σε τέσσερις ημέρες και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, δημιουργώντας «μια πρόκληση χωρίς προηγούμενο» στον τομέα της εκπαίδευσης,
υπογραμμίζεται από την Unesco.

Επεισόδια στον Έβρο

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μπορεί η Τουρκία να σφράγισε τα σύνορα της λόγω κορωνοϊού, ωστόσο ομάδες παράνομων μεταναστών συνεχίζουν
να βρίσκονται στο μεθοριακό σταθμό
του Παζαρκουλέ στον Έβρο, αναζητώντας τρόπους ν’ ανοίξουν διόδους στον
φράκτη για να περάσουν παράνομα
στην Ελλάδα.
Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ομάδα
παράνομων μεταναστών, έβαλε φωτιά
σε δέντρο πλησίον του φράκτη στις
Καστανιές, προκειμένου αυτό να πέσει
και να καταστρέψει τμήμα του, δημιουργώντας δίοδο προς το ελληνικό έδαφος.
Η προσπάθειά τους ωστόσο, απετράπη
από την άμεση αντίδραση ελληνικών
αστυνομικών δυνάμεων, που ταυτόχρονα δημιούργησαν διπλή περίμετρο στο
σημείο προκειμένου να τους αποτρέψουν σε περίπτωση που πετυχαίναν τον
στόχο τους. Στις επιχειρήσεις έλαβαν
μέρος και άνδρες της FRONTEX από
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα εκτοξεύτηκαν προς την
ελληνική πλευρά δεκάδες καπνογόνα
προκειμένου να δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα προς διευκόλυνση
των επιδιώξεων των παράνομων
μεταναστών, που όπως κατήγγειλε και
ο Έλληνας υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, καθοδηγούνται από άνδρες της τουρκικής
Στρατοχωροφυλακής.
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Ξεπέρασαν τις 1.500 κλήσεις
την πρώτη μέρα λειτουργίας
του τηλεφωνικού κέντρου 1110

Μ

εγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία που έλαβε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ να ενεργοποιήσουν τον τετραψήφιο Τηλεφωνικό Κέντρο
1110, στο οποίο οι πολίτες από χθες έχουν τη δυνατότητα, χωρίς καμία χρέωση, να
καταγγέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον κορωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση.
Ειδικότερα την
πρώτη μέρα της
λειτουργίας του
το τηλεφωνικό
κέντρο δέχθηκε
πάνω από 1.500
κλήσεις. Το 60%
των κλήσεων έγιναν για θέματα
σχετικά με τον
κορωνοϊό, το 8%
των πολιτών αναζήτησε οδηγίες
για ψυχολογική
υποστήριξη, το
31% των κλήσεων
αφορούσε θέματα
κοινωνικής παρέμβασης, ενώ
το 1% των πολιτών κάλεσε για να καταγγείλει φαινόμενα
αισχροκέρδειας.
Το 61% των κλήσεων έγιναν από γυναίκες, έναντι του 39%
που έγινε από άνδρες.
Οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον
Νομό Αττικής 86% και αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 3%.
Να σημειωθεί ότι με βάση το σχεδιασμό του νέου τετρα-

E-mail: iho@otenet.gr

ψήφιου αριθμού
1110 οι πολίτες θα
μπορούν να το
αξιοποιούν και
ως Τηλεφωνικό
Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης για τον
κορωνοϊό, όπως
έπρατταν μέχρι
σήμερα μέσω του
2142142000.
Σε δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης
Γ. Πατούλης επισημαίνει:
«Ενισχύουμε το
δίχτυ προστασίας
και υποστήριξης
των πολιτών μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και
παρεμβάσεις. Κανένας πολίτης δεν θα είναι μόνος του.
Μέσα από τις καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1110,
θα ενταθούν στοχευμένα οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει χαρτογράφηση και των αναγκών των
ευπαθών ομάδων που έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας
και υποστήριξης. Όλοι μαζί ενωμένοι σαν μία γροθιά θα
δώσουμε αυτή την εθνική μάχη και θα την κερδίσουμε».

Κορωνοϊός - British Airways: Αντιμέτωποι με μείωση 50%
του βασικού μισθού τους οι πιλότοι
Οι πιλότοι της British Airways θα υποστούν μείωση του βασικού τους μισθού κατά 50% τον Απρίλιο και τον Μάιο,
καθώς ο βρετανικός αερομεταφορέας επιδιώκει να μειώσει το λειτουργικό του κόστος για να επιβιώσει εν μέσω της
κρίσης που προκαλεί για ολόκληρο τον κλάδο η πανδημία του κορωνοϊού, έγραψε η εφημερίδα Financial Times
την Πέμπτη.
Σε επιστολή της προς το προσωπικό της, η διοίκηση της BA ανέφερε πως έχει συμφωνήσει σε κάποια πρώτα μέτρα
με το συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους χειριστές της, την ένωση BALPA. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί «η άμεση απειλή» για την εταιρεία που έχει εγείρει η πανδημία και «ο χωρίς προηγούμενο αντίκτυπός της»
στη δραστηριότητά της.
Η μείωση των αποδοχών θα γίνει το επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.
Την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού αερομεταφορέα, ο Άλεξ Κρουζ, ενημέρωσε το
προσωπικό ότι θα περικοπούν θέσεις εργασίας και θα καθηλωθούν αεροσκάφη στο έδαφος για να αντιμετωπιστεί
η κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
Η εταιρεία παρέπεμψε το αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς να σχολιάσει το δημοσίευμα των Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς στη συνδικαλιστική ένωση των πιλότων. Η BALPA δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281
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DigitalSolidarityGR:
H πλατφόρμα
του υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
για τον κορωνοϊό

Το #DigitalSolidarityGR καλεί σε συστράτευση όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς
για να προσφέρουν δωρεάν ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες στους κατοίκους της
Ελλάδας, για όσο διαρκούν τα μέτρα για τον
κορωνοϊό. Το Digital Solidarity είναι μία
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσβαση των πολιτών
στην εξ’ αποστάσεως εργασία, εκπαίδευση
και ψυχαγωγία, μέσω της παροχής δωρεάν ή
με χαμηλότερο κόστος ψηφιακών υπηρεσιών
και προϊόντων από φορείς, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν
σε αυτήν την προσπάθεια, συμπληρώνουν τα
πεδία που βρίσκονται στη σελίδα «Πάρτε
Μέρος» με τις λεπτομέρειες της προσφοράς
και την αποστέλλουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την απαραίτητη
επαλήθευση από την αρμόδια ομάδα του
Υπουργείου, αναρτώνται στην πλατφόρμα
οι προσφορές που έχουν σαφή και προκαθορισμένη διάρκεια. Τόσο οι υπηρεσίες όσο
και τα προϊόντα που διατίθενται δωρεάν ή με
χαμηλότερο κόστος, δεν πρέπει να συνοδεύονται από δέσμευση ή υποχρέωση ανανέωσης
μετά το πέρας της περιόδου της προσφοράς.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις
διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα (τα οποία
διαρκώς θα ανανεώνονται) από τη σελίδα
«Υπηρεσίες και Προϊόντα».

Υποχρεωτικό το άνοιγμα
των σούπερ μάρκετ
την Κυριακή

Υποχρεούνται από την πολιτεία οι αλυσίδες
λιανικής να ανοίξουν την Κυριακή τόνισε,
μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική ζώνη
της ΕΡΤ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης, απαντώντας στον «αέρα» σε
στέλεχος μεγάλης αλυσίδας που δήλωνε ότι
δεν θα ανοίξει η εταιρία τα καταστήματά της
την ερχόμενη Κυριακή.
Ο υφυπουργός σημείωσε ότι επειδή έχουν
αυξηθεί πολύ οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ
μπορούν να κάνουν προσλήψεις και να καλυφθούν οι περισσότερες ώρες λειτουργίας.
«Είναι ευκαιρία σε μια στιγμή που η ανεργία
αυξήθηκε να στηριχθεί ο κόσμος της εργασίας», τόνισε ο ίδιος υπογραμμίζοντας ότι
σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας
υπάρχει στενή εποπτεία για την τήρηση της
εργασιακής νομοθεσίας.

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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Μεταναστευτικό:
Σε κλειστά κέντρα
της ηπειρωτικής
χώρας
μεταφέρονται
1.560 μετανάστες
από τα νησιά
Στην μεταφορά 1.560 μεταναστών σε κλειστά κέντρα της
ενδοχώρας από τα νησιά στο
πλαίσιο αποσυμφόρησης τους
προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Πρόκειται για μετανάστες,
που εισήλθαν παράνομα στην
ελληνική επικράτεια μετά την
1η Μαρτίου 2020 και δεν έχουν
δικαίωμα υποβολής αίτησης
ασύλου, βάσει της σχετικής
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και θα φιλοξενηθούν
στις κλειστές δομές, που
βρίσκονται στη θέση «Κλειδί»
Σερρών και στη Μαλακάσα.
Ειδικότερα, το Ε/Γ-Ο/Γ “Aqua
Blue” απέπλευσε χθες βράδυ
από το λιμάνι του Λαυρίου
και σήμερα θα παραλάβει 130
μετανάστες από τη Σάμο, 284
από την Χίο και 174 από τη
Λέσβο ενώ θα αφιχθή αύριο το
πρωί στο λιμάνι της Καβάλας.
Σήμερα αποπλέει από το Καστελόριζο με 105 μετανάστες
το καταμαράν Ε/Γ “SuperJet”
και θα παραλάβει 40 άτομα
από τη Ρόδο, 29 από τη Σύμη
και 200 από την Κω ενώ είναι
προγραμματισμένο να καταπλεύσει στη Ραφήνα αύριο τα
ξημερώματα.
Το ίδιο πλοίο θα αναχωρήσει
αύριο το μεσημέρι για τη Λέρο,
όπου θα επιβιβαστούν 252
μετανάστες και στη συνέχεια θα παραλάβει από την
Κάλυμνο 57 άτομα και 72 από
την Κω επιστρέφοντας στη
Ραφήνα. Ολοι οι μετανάστες
που θα αφιχθούν στο λιμάνι
της Ραφήνας θα μεταφερθούν
στην κλειστή δομή φιλοξενίας
στη Μαλακάσα.
Τις επόμενες μέρες είναι
προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί και το δρομολόγιο Κέα-Καβάλα με τους 210
μετανάστες, που βρίσκονται
στο νησί όταν φορτηγό πλοίο,
που τους μετέφερε έχοντας
ξεκινήσει από το Τσανάκαλε
της Τουρκίας, προσάραξε στο
λιμενοβραχίονα της Κέας.
Το συνολικό κόστος της θαλάσσιας μετακίνησης των 1.560
μεταναστών από τα νησιά
στα λιμάνια της Ραφήνας και
της Καβάλας ανέρχεται στο
ποσό των 396.800 ευρώ ενώ
η δαπάνη για τη μεταφορά
τους με λεωφορεία στις δύο
κλειστές δομές είναι της τάξης
των 23.419.

Πώς ο κορονοϊός... καθάρισε
τον ουρανό στην Αθήνα
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

11°C - 20°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6°C - 18°C

ΠΑΤΡΑ

9°C - 19°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑ

11°C - 16°C
5°C - 21°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία:
Αντικαταστήστε
έξυπνα το κρέας
και μειώστε κατά
47% τον κίνδυνο
για την καρδιά

Σ

ημαντική μείωση καταγράφηκε στη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην Αθήνα με τον ουρανό να
φαίνεται καθαρός, εξαιτίας της εξάπλωσης που σημειώνει ο κορονοϊός. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ), τα προληπτκά
μέτρα που λήφθηκαν σχετικά με τον κορονοϊό είχαν σαν αποτέλεσμα οι τιμές των συγκεντρώσεων των
ρύπων να μειωθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά το χρονικό διάστημα 16 - 18 Μαρτίου.
Ειδικότερα, με βάση τη σύγκριση των μέσων ημερήσιων τιμών
συγκέντρωσης ανά ημέρα για το χρονικό διάστημα 11 Μαρτίου, όταν έκλεισαν τα σχολεία, έως και 18 Μαρτίου 2020, με το
αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρατηρείται συνολική μείωση
της τάξης του 11,4% για τους ρύπους του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) ενώ για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) η μείωση
φθάνει στο 6,1%.
Ειδικά δε, για τις το τριήμερο από 16-18 Μαρτίου όταν και εντάθηκαν τα προληπτικά μέτρα της κυβέρνησης, οι ρύποι του διοξειδίου
του αζώτου μειώθηκαν κατά 48,5% σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, ενώ οι ρύποι των αιωρούμενων σωματιδίων
μειώθηκαν κατά 48,8% για την ίδια περίοδο.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, «η κατάσταση είναι
εμπόλεμη και η κυβέρνηση την αντιμετωπίζει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα των τελευταίων
τριών ημερών, είναι φανερό ότι υπάρχει σημαντική επιρροή
όσον αφορά τη συγκέντρωση των ρύπων». Σύμφωνα με τον ίδιο,
«τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων επηρέασαν τις τιμές
σε σημαντικό βαθμό», ωστόσο, όπως τονίζει, «για να έχουμε
ασφαλή αποτελέσματα θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε σε
βαθύτερο χρονικό διάστημα».
Όπως διευκρινίζει ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ, «τα μέτρα

αυτά αφορούν την αντιμετώπιση του κορονοϊού και δεν είναι
μόνιμα, άρα δεν προβλέπεται να επηρεάσουν την πολιτική της
χώρας όσον αφορά την Ενέργεια και το Κλίμα». «Το θετικό είναι
ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε ρύπους πολύ χαμηλότερους
από τα επισφαλή όρια», αναφέρει ο κ. Αραβώσης, όμως όπως
σημειώνει χαρακτηριστικά «μακάρι να μην είχαμε αυτή την κατάσταση και να μη μειωνόταν κατ΄ αυτόν τον τρόπο η ρύπανση
της ατμόσφαιρας».
Για τη σύγκριση των τιμών έχουν επιλεγεί από το Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, οι σταθμοί κυκλοφορίας του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
(ΕΔΠΑΡ) Πατησίων και Αριστοτέλους καθώς και ο περιαστικός
σταθμός Γεωπονική. Όπως υπογραμμίζει από την πλευρά του
το ΚΑΠΑ, «τα επίπεδα των εκπομπών από την κυκλοφορία των
οχημάτων θεωρείται βέβαιο ότι έχουν επηρεαστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον covid 19, σε σχέση
με προηγούμενες χρονικές περιόδους. Οι συγκεντρώσεις των
ρύπων, όμως, στην ατμόσφαιρα είναι συνάρτηση όχι μόνο των
εκπομπών αλλά και της ατμοσφαιρικής χημείας και φυσικής».
Σημειώνεται τέλος, ότι το διοξείδιο του αζώτου είναι ο κατ' εξοχήν
ρύπος που επηρεάζεται από την κυκλοφορία των οχημάτων, όπως
επίσης και για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10, η συμμετοχή
της κυκλοφορίας στις συγκεντρώσεις, είναι επίσης σημαντική.

Η πρόσληψη περισσότερων πρωτεϊνών από φυτικές πηγές ή γαλακτοκομικά προϊόντα παράλληλα με τη
μείωση της κατανάλωσης κόκκινου
κρέατος μπορεί να βοηθά τους ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο,
υποστηρίζουν δύο προκαταρκτικές μελέτες που παρουσιάστηκαν
στις Επιστημονικές Συναντήσεις
της Αμερικανικής Καρδιολογικής
Εταιρείας για το 2020.
Σε μια μελέτη περισσότερων από
37.000 Αμερικανών μέσης ηλικίας
50 ετών, εκείνοι που ακολουθούσαν
μια πιο φυτική διατροφή είχαν λιγότερες πιθανότητες θανάτου από
οποιαδήποτε αιτία (27%) και από
στεφανιαία νόσο (29%), συγκριτικά
με όσους κατανάλωναν τις λιγότερες ποσότητες φυτικών πρωτεϊνών.
Διατηρώντας ίδιο τον αριθμό των
θερμίδων που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες, οι ερευνητές μπόρεσαν να εκτιμήσουν την ποσότητα
των φυτικών έναντι των ζωικών
πρωτεϊνών που προσελάμβαναν
οι συμμετέχοντες και να την συγκρίνουν με τον κίνδυνο θανάτου.
Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι:
Η αντικατάσταση του 5% των ημερήσιων θερμίδων από το σύνολο
ζωικών πρωτεϊνών με τον αντίστοιχο αριθμό θερμίδων από φυτικές
πρωτεΐνες συνδέθηκε με σχεδόν
50% μείωση στον κίνδυνο θανάτου
από οποιαδήποτε αιτία και στεφανιαία νόσο.
Η αντικατάσταση του 2% των ημερήσιων θερμίδων από πρωτεΐνες
επεξεργασμένου κρέατος με τον
αντίστοιχο αριθμό θερμίδων από
φυτικές πρωτεΐνες συνδέθηκε με
32% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Chanel και
Hermes
διακόπτουν
την παραγωγή
τους – Κλείνουν
εργοστάσια σε
Γαλλία, Ελβετία,
Ιταλία

Ο γαλλικός οίκος ένδυσης υψηλής ραπτικής και
πολυτελών αξεσουάρ Chanel
διακόπτει προσωρινά την παραγωγή λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού.
Ο όμιλος κλείνει τα εργοστάσια στη Γαλλία, την Ελβετία
και την Ιταλία για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
«Ο οίκος Chanel έλαβε την
απόφαση, σε συμφωνία με τις
πιο πρόσφατες οδηγίες της
κυβέρνησης, να κλείσει το
σύνολο των παραγωγικών της
εγκαταστάσεων στη Γαλλία,
την Ιταλία και την Ελβετία
[ωρολογοποιία] καθώς και τα
τμήματα υψηλής ραπτικής,
έτοιμων ενδυμάτων, métiers
d’art και κοσμημάτων»
τονίζεται σε ανακοίνωση της
εταιρείας.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει τονίσει ότι
οι πολίτες πρέπει να μείνουν
στα σπίτια τους για 15 μέρες.
Ο όμιλος πολυτελών ειδών
δεσμεύθηκε ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν αμοιβές
κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου.
Ο γαλλικός οίκος ανακοίνωσε
νωρίτερα ότι ακυρώνεται η
επίδειξη μόδας της συλλογής
cruise που είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο στο Κάπρι.
Ο ανταγωνιστικός ιταλικός
οίκος πολυτελούς ένδυσης
και αξεσουάρ, Gucci έχει
ήδη κλείσει τα εργοστάσια
στις περιφέρειες Τοσκάνη
και Μάρκε μέχρι τις 20
Μαρτίου, αλλά είναι πιθανό
να παραταθεί η διακοπή της
παραγωγής, καθώς η Ιταλία
βρίσκεται ακόμη σε καθολικό
αποκλεισμό.
Όλες σχεδόν τις μονάδες
παραγωγής στη Γαλλία κλείνει έως τις 30 Μαρτίου και ο
οίκος Hermes, εκτός εκείνου
που παράγει τα αρώματα και
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αντισηπτικών τζελ για τα χέρια.

Μεγάλη συμφόρηση λόγω της καραντίνας

Η Ε.Ε. ζητά από τους Ευρωπαίους
να χρησιμοποιούν λιγότερο
τις τηλεπικοινωνίες

Ε

κκληση στους Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιούν λιγότερο τις τηλεπικοινωνίες, καθώς
υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο, έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την ημέρα που άρχισε
η καραντίνα λόγω του κορωνοϊού, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, παρατηρούνται προβλήματα στο διαδίκτυο, καθώς έχουν αυξηθεί οι χρήσης για σκοπούς εργασίας, διαδικτυακής μάθησης,
αλλά και ψυχαγωγίας.
Η αύξηση αυτή μπορεί να θέσει τα δίκτυα υπό πίεση, τη στιγμή
που είναι αναγκαίο να λειτουργούν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ετσι, για να προληφθεί ενδεχόμενη συμφόρηση και να
διασφαλιστεί το ανοιχτό διαδίκτυο, ο Επίτροπος Εσωτερικής
Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν κάλεσε τις υπηρεσίες συνεχούς ροής,
τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους χρήστες να φερθούν
υπεύθυνα.
Οι πλατφόρμες συνεχούς ροής καλούνται να προσφέρουν κανονική και όχι υψηλή ανάλυση και να συνεργαστούν με τις
εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να λάβουν προληπτικά
μέτρα και μέτρα μετριασμού και να παρακινήσουν τους χρήστες
να χρησιμοποιούν ρυθμίσεις που μειώνουν την κατανάλωση
δεδομένων, όπως χρήση Wi Fi και προβολή περιεχομένου σε
χαμηλότερη ανάλυση.
Κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε χθες με τον Ριντ
Χάστινγκς, διευθύνοντα σύμβουλο του παρόχου συνεχούς ροής
Netflix, ο Επίτροπος Μπρετόν δήλωσε:

«Η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για τη
μείωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με στόχο τον περιορισμό
της εξάπλωσης του Covid-19 και ενθαρρύνουν την τηλεργασία
και την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Όλοι μας, οι πλατφόρμες
συνεχούς ροής, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι χρήστες,
έχουμε κοινή ευθύνη να λάβουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε
την ομαλή λειτουργία του διαδικτύου ενώ συνεχίζεται η μάχη
κατά της εξάπλωσης του ιού.»
Σύμφωνα με εταιρείες τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, η ζήτηση για
συνδεσιμότητα είναι αυξημένη. Παρόλο που μέχρι στιγμής
δεν παρατηρείται γενικευμένη συμφόρηση του δικτύου, η
Επιτροπή και ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών
για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) συζητούν προληπτικά τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού αναφοράς για την
παρακολούθηση της κατάστασης της διαδικτυακής κίνησης σε
κάθε κράτος μέλος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν
προβλήματα χωρητικότητας.

Ο Τραμπ ακύρωσε τη Σύνοδο του G7 στο Καμπ Ντέιβιντ τον Ιούνιο
Λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής
της Ομάδας των Επτά (G7) πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου, η οποία προγραμματιζόταν να γίνει στο Καμπ
Ντέιβιντ τον Ιούνιο.
«Η σύνοδος των ηγετών της G7 που επρόκειτο να φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο στο Καμπ Ντέιβιντ θα γίνει μέσω βιντεοδιάσκεψης», εξήγησε ο Τζαντ Ντίαρ, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.
Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι για να συνεχιστεί ο «στενός συντονισμός» των επτά κρατών, θα γίνουν κι άλλες βιντεοδιασκέψεις, τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Σε μια πρώτη συζήτηση που έκαναν τη Δευτέρα με αυτόν τον τρόπο, οι επτά ηγέτες δήλωσαν αποφασισμένοι να κινητοποιήσουν
όλα τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής που έχουν στη διάθεσή τους για να υποστηρίξουν «τους εργαζόμενους, τις εταιρείες
και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο».
Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του
Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν «στενά» για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η απόφαση του Τραμπ ήταν αναμενόμενη, καθώς πολλές χώρες του κόσμου κλείνουν τα σύνορά τους και απαγορεύουν τα
ταξίδια στο εξωτερικό στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν τη ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας.
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Λαγκάρντ:
Είμαστε έτοιμοι και
για νέα παρέμβαση
Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο να αυξηθεί
περαιτέρω το ποσό των ομολόγων που θα
αγοράσει από την αγορά η ΕΚΤ, η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ.
Σε άρθρο που δημοσιεύεται σε σειρά ευρωπαϊκών εφημερίδων, η πρόεδρος της
ΕΚΤ επισημαίνει ότι « είμαστε απολύτως
έτοιμοι να αυξήσουμε το μέγεθος των προγραμμάτων μας για την αγορά στοιχείων
ενεργητικού και να προσαρμόσουμε τη
σύνθεσή τους, όσο χρειαστεί και για όσο
χρειαστεί.
»Θα διερευνήσουμε όλες τις επιλογές και
όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να στηρίξουμε την οικονομία ώστε να ξεπεράσει
αυτήν τη διαταραχή».
Η ίδια προειδοποιεί ότι «η οικονομική
δραστηριότητα στην ευρωζώνη θα μειωθεί
σημαντικά και δημόσιες πολιτικές δεν μπορούν να αποτρέψουν αυτήν την εξέλιξη».
Η Κριστίν Λαγκάρντ διαβεβαιώνει ότι «η
ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί στο πλαίσιο
της εντολής της για να βοηθήσει τη ζώνη
του ευρώ να ξεπεράσει αυτήν την κρίση,
επειδή η ΕΚΤ υπηρετεί τους ευρωπαίους
πολίτες».
Αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους η ΕΚΤ αποφάσισε την Τετάρτη το
νέο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων
ενεργητικού λόγω πανδημίας με συνολικό
ύψος 750 δισ. ευρώ και διάρκειας μέχρι
το τέλος του έτους, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι δημόσιες πολιτικές το μόνο που
μπορούν να κάνουν είναι να διασφαλίσουν
πως η κάμψη της δραστηριότητας δεν θα
διαρκέσει περισσότερο και δεν θα έχει
μεγαλύτερο βάθος από όσο χρειάζεται.
Συνολικά, μαζί με τις αγορές των 120 δισ.
ευρώ που είχαν αποφασιστεί, το ποσό που
θα «ρίξει» στην αγορά η ΕΚΤ αντιστοιχεί
σε 7,3% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ.
Επιπροσθέτως , η ΕΚΤ θα χορηγήσει
ρευστότητα ύψους έως και 3 τρισ. ευρώ,
την οποία προσφέρει μέσω των πράξεων
αναχρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, με το
χαμηλότερο επιτόκιο που έχει καθοριστεί
μέχρι σήμερα (-0.75%).
Η προσφορά κεφαλαίων με επιτόκιο χαμηλότερο από το επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ επιτρέπει
στις νομισματικές αρχές να μεγεθύνουν
τον τονωτικό αντίκτυπο των αρνητικών
επιτοκίων και να διοχετευτούν κεφάλαια
απευθείας σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο.
Οι ευρωπαϊκές αρχές τραπεζικής εποπτείας αποδέσμευσαν επίσης επιπλέον
τραπεζικά κεφάλαια τα οποία εκτιμώνται
σε περίπου 120 δισ. ευρώ και μπορούν να
στηρίξουν σημαντικά την ικανότητα των
τραπεζών της ζώνης του ευρώ να χορηγούν δάνεια.
Η ίδια υποστηρίζει ότι «σε αντίθεση με
την περίοδο 2008-2009, η διαταραχή που
αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι καθολική:
είναι η ίδια για όλες τις χώρες και τα τμήματα της κοινωνίας.
»Ολοι μας καλούμαστε να περιορίσουμε τις
καθημερινές δραστηριότητές μας, άρα και
τις δαπάνες μας, για όσο χρονικό διάστημα
θα διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού της
εξάπλωσης της νόσου. Ουσιαστικά, για
μια προσωρινή περίοδο, ένα μεγάλο μέρος
της οικονομίας θα παραμείνει κλειστό».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο Ερντογάν
αναβάλλει
τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων
ως τα τέλη
Απριλίου
Ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
εξέδωσε σήμερα διάταγμα
με το οποίο αναβάλλει
όλες τις εκδηλώσεις που
σχετίζονται με την επιστήμη, τον πολιτισμό και την
τέχνη, στο πλαίσιο των
προσπαθειών για τον περιορισμό μιας έξαρσης των
κρουσμάτων κορωνοϊού.
Ο αριθμός των νεκρών
από την Covid-19 στη χώρα
έφτασε τους 4, δήλωσε
αργά χθες το βράδυ ο
υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα, μετά τον θάνατο
μιας 85χρονης γυναίκας.
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην
Τουρκία ανήλθε χθες,
Πέμπτη, σε 359. Τα κρούσματα σχεδόν διπλασιάζονται κάθε μέρα από την
Κυριακή.
Ο Κότζα σημείωσε ότι
η Τουρκία έκανε 1.981
διαγνωστικά τεστ σε ένα
24ωρο ως χθες τα μεσάνυχτα, τα 168 από τα οποία
ήταν θετικά.
Το διάταγμα που εξέδωσε
ο Ερντογάν και το οποίο
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
σήμερα, προβλέπει ότι
όλες οι συναντήσεις και
δραστηριότητες, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς
χώρους, που σχετίζονται
με την επιστήμη, τον
πολιτισμό, την τέχνη και
άλλους παρόμοιους τομείς
θα αναβληθούν ως τα τέλη
Απριλίου.
Ο Ερντογάν δήλωσε την
Τετάρτη ότι οι Τούρκοι
πρέπει να μείνουν στα
σπίτια τους για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες,
αλλά δεν τους ζήτησε να
απόσχουν από τη δουλειά.
Η Άγκυρα έχει αναστείλει
τις πτήσεις σε 20 χώρες,
έχει κλείσει σχολεία, καφέ
και μπαρ και έχει απαγορεύσει τις συλλογικές προσευχές ενώ έχει αναβάλει
επ'αόριστον τους αγώνες
στα κύρια αθλητικά της
πρωταθλήματα.

Tα λουκέτα του εμπορίου απειλούν
με «λουκέτο» τον κλάδο της ενέργειας

Α

ποφασισμένη να στηρίξει τον κλάδο της ενέργειας που εκτιμάται ότι θα πληγεί από την ύφεση
που θα σκορπίσει η επιδημία, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει να αντιμετωπίσει τα απόνερα από την επιβολή της καθολικής παύσης της εμπορικής
δραστηριότητας (πλην super market) που ισοδυναμεί με στάση πληρωμών και μείωση της κατανάλωσης,
όσο πρόσθετες διευκολύνσεις που σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση προς ανακούφιση των πολιτών (π.χ
αναστολή πληρωμών) για να κρατήσει όρθιες μία σειρά από ευάλωτες επιχειρήσεις του κλάδου που θα
χρειαστούν ενέσεις ρευστότητας για να καλύψουν τις μεγάλες οικονομικές απώλειες που φέρνει η επιβράδυνση της οικονομίας.
Η ΔΕΗ, είναι αναμφίβολα ένας αδύναμος κρίκος με 2,7 δις. ανείσπρακτων λογαριασμών προ της κρίσης που εκτιμάται ότι το επόμενο
διάστημα θα εκτιναχθούν ενώ δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν και οι
ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας, οι οποίοι πλήττονται ευθέως από το
λουκέτο στα ξενοδοχεία και τα καταστήματα που αντιπροσωπεύουν
ένα ισχυρό πελατολόγιο στην μέση τάση. Αύξηση των επισφαλειών
εκτιμάται ότι θα υπάρξει και από το μεγάλο κλίμα αβεβαιότητας
που προκαλεί η επέλαση του ιού και στην χαμηλή τάση που είναι
τα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Πλήγμα όμως δέχονται οι εταιρείες και από την δική τους λειτουργία. Τα φυσικά τους καταστήματα κατέβασαν ρολά, αναστέλλουν
ή περιορίζουν την λειτουργία των call center και εκ των συνθηκών
θα αναγκαστούν να σταματήσουν και το κυνήγι των κακοπληρωτών
ανεβάζοντας τον δείκτη επισφαλειών.
Το μήνυμα στήριξης έστειλε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου,
τόσο με τις δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη όσο και με τις
δύο teleconference που οργάνωσε με προμηθευτές και παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς και η Γενική
Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου Αλεξάνδρα Σδούκου.
«Οι όποιες ρυθμίσεις διευκόλυνσης εργαζομένων και επιχειρήσεων, που πλήττονται από την κρίση όσον αφορά στις πληρωμές των
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνουν μέσω της κεντρικής
κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών, αφού πρώτα σταθμιστούν όλες οι παράμετροι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Τα λόγια
του υπουργού αποτελούν ευθεία στήριξη προς την ΔΕΗ, η οποία
εκτιμάται ότι θα πληγεί από νέο κύμα ανείσπρακτων οφειλών που
θα έρθει λόγω της αδυναμίας χιλιάδων πολιτών να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους, όμως αφήνει παράθυρο για οικονομική ενίσχυση
και του υπόλοιπου κλάδου που βρίσκεται αντιμέτωπος με μία μεγάλη
κρίση ρευστότητας.
«Τα όποια μέτρα θα ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο αφού σταθμιστεί

η κατάσταση, γιατί αλλάζει κάθε μέρα» σημείωσε ο υπουργός τονίζοντας ότι η αγορά μεταβάλλεται συνεχώς και «αυτό που υπήρχε από
πλευράς πληρωμών πριν από 15 ημέρες είναι διαφορετικό σήμερα
και μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό σε 10 ημέρες προς τη μία
ή την άλλη κατεύθυνση, επειδή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις».
Ήδη, το υπουργείο έχει ζητήσει από τους προμηθευτές ενέργειας
να στείλουν στο ΥΠΕΝ οικονομικά στοιχεία με βάση την πορεία
εισπραξιμότητας αλλά και τις προβλέψεις για την πορεία της αγοράς
προκειμένου να αξιολογηθούν και να εκτιμηθεί η διαχείριση για το
έμφραγμα που προκαλούν στην αγορά, οι νέες συνθήκες.
Οι προμηθευτές ενέργειας μετέφεραν χθες στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου την ανάγκη να χορηγηθούν μια σειρά από διευκολύνσεις,
όπως αναστολή εξόφλησης δικών τους πληρωμών (προς ΑΔΜΗΕ,
ΔΕΔΔΗΕ κ.α) για τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, αφού όπως
υποστήριξαν δεν γίνεται να προπληρώνουν όταν δεν έχουν εισπράξει.
Οι εταιρείες ζητούν επίσης να μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέτρα
στήριξης της οικονομίας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, συνυπολογίζοντας τα οφέλη που διαμορφώνονται στην αγορά από την
πτώση της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.
Το ΥΠΕΝ, ως πρώτο βήμα, ανακοίνωσε ότι θα προωθηθούν ρυθμίσεις
που να διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές και θα αντιμετωπίζουν τις όποιες επιπτώσεις στην αγορά χωρίς επιβάρυνση των
προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εταιρείες παραγωγής από
την πλευρά τους υπογράμμισαν ότι οι μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος είναι απόλυτα λειτουργικές. Όλες οι επιχειρήσεις ενημέρωσαν
ότι θα αντιμετωπίσουν με ευθύνη τους συνεπείς πελάτες τους, ενώ
επισημάνθηκε ότι θέση της κυβέρνησης είναι η όποια προσπάθεια
για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού με διευκόλυνση
των πραγματικών θυμάτων της κρίσης να μην αποτελέσει πρόσχημα
διευκόλυνσης των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Generali Hellas: Κλειστά για 15 μέρες τα γραφεία της
Άσκηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARSCoV-2 πραγματοποίησε την Δευτέρα 16 Μαρτίου, η Generali Hellas.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, «η προγραμματισμένη αυτή ενέργεια πραγματοποιήθηκε με επιτυχία καθώς διαπιστώθηκε
η εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνεργασία και την αξιοποίηση των
ψηφιακών εργαλείων που έχουμε θέσει στη διάθεσή σας.
Τώρα, περισσότερο από ποτέ η τεχνολογία καλείται να υπηρετήσει πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Για εμάς στην Generali, οι άνθρωποί
μας, οι συνεργάτες της, οι ασφαλισμένοι μας παραμένουν στο επίκεντρο κάθε απόφασής μας και καθημερινά εργαζόμαστε για να τους
παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Με αυτό το κριτήριο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με τη διεθνή πανδημία,
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην εξ' αποστάσεως λειτουργία μας και στο κλείσιμο των γραφείων μας για το κοινό.
Έτσι, από την Πέμπτη 19 Μαρτίου και για διάστημα 15 ημερών, τα γραφεία μας θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι:
Το σύνολο των εργαζομένων μας, από όλα τα Τμήματα της εταιρίας, έχουν εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και πραγματοποιούν
την εργασία τους από απόσταση (τηλεργασία).
Τόσο το Τηλεφωνικό Κέντρο όσο και τα εσωτερικά τηλέφχωνα των ανθρώπων μας, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, σε εξ αποστάσεως πάντα λειτουργία.
Η σταθερή εξυπηρέτηση των Συνεργατών και των πελατών μας, πάντα στο ίδιο υψηλό επίπεδο, συνεχίζεται απρόσκοπτα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Τα ψηφιακά εργαλεία και οι υπηρεσίες που διαθέτουμε όπως το One View και το My Generali, συνεχίζουν να διασφαλίζουν την εξ'
αποστάσεως ταχύτατη εξυπηρέτηση σας.
Προτρέπουμε τόσο εσάς όσο και τους ασφαλισμένους να αξιοποιήσετε τις παραπάνω δυνατότητες, οι οποίες διασφαλίζουν τις ασφαλείς
συναλλαγές, χωρίς τη φυσική σας παρουσία αλλά και μία βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες λεπτομερείς κατευθύνσεις για την ομαλή διεκπεραίωση όλων των
εργασιών σας με την εταιρία».
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Μπ.ΤζόνσονΒρετανία:
Θα έχουμε τελειώσει
με την επιδημία
σε 12 εβδομάδες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα πως
η Βρετανία μπορεί να αναστρέψει
την κατάσταση της επιδημίας του
κορωνοϊού εντός των επόμενων 12
εβδομάδων και στο τέλος «να την
ξαποστείλει», αν οι πολίτες της χώρας ακολουθήσουν τις συμβουλές
της κυβέρνησης, ώστε ο αριθμός
εκείνων που μολυνθούν από τον ιό
να μειωθεί έως τα τέλη Ιουνίου.
«Αυτή τη στιγμή η επιδημία εξαπλώνεται με ένα τρόπο που δεν φαίνεται
ακόμη να αντιδρά από τις παρεμβάσεις μας», τόνισε ο Τζόνσον σε
συνέντευξη Τύπου.
«Πιστεύω πως ένας συνδυασμός
μέτρων που ζητάμε από το κοινό
να λάβει και καλύτερες εξετάσεις,
αλλά και η επιστημομική πρόοδος
για την αντιμετώπιση του, θα μας
επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την
επιδημία εντός των επόμενων 12
εβομάδων.Δεν μπορώ να σας πω
ότι έως τα τέλη Ιουνίου θα είναι σε
καθοδική πορεία. Είναι πιθανό, αλλά
δεν μπορώ απλά να το πω αυτό με
βεβαιότητα».
«Μπορούμε να αναστρέψουμε την
κατάσταση εντός των επόμενων 12
εβδομάδων και είμαι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε να ξαποστείλουμε τον κορονοϊό από αυτή την χώρα
αλλά μόνο αν πάρουμε μέτρα – όλοι
πάρουμε μέτρα – τα οποία έχουμε
περιγράψει», δήλωσε.
Παράλληλα τόνισε πως ίσως χρειαστεί να επιβληθούν σκληρότερα
μέτρα στο Λονδίνο για την καταπολέμηση της επιδημίας του Covid-19,
καθώς η συμμόρφωση με τις κυβερνητικές συστάσεις σε μέρη της πρωτεύουσας γίνεται αποσπασματικά.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός επισήμανε πως σε αντίθεση με την
περίοδο της οικονομικής κρίσης,
η Βρετανία θα θέσει τους πολίτες
της σε προτεραιότητα στην μάχη
κατά του κορονοϊού, αναφέροντας
πως αύριο Παρασκευή ο υπουργός
Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ θα εξαγγείλει αύριο περισσότερα μέτρα για
την προστασία επιχειρήσεων και
εργαζομένων.
«Αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά», είπε ο Τζόνσον. «Θυμάστε
τι συνέβη το 2008, όλοι έλεγαν
πως διασώσαμε τις τράπεζες και
δεν φροντίσαμε τους ανθρώπους
που πραγματικά υπέφεραν – αυτή
τη φορά θα μεριμνήσουμε ότι θα
φροντίσουμε τους ανθρώπους που
πραγματικά υποφέρουν από τις οικονομικές συνέπειες».
Τέλος ανέφερε ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις να
αγοράσει ένα τεστ αντισωμάτων του
κορονοϊού που μπορεί να ανατρέψει
τα δεδομένα, αν αυτό λειτουργήσει.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση εξωτερικού
συνεργάτη
ΠΕ Θετικών
Επιστημών
ή Μηχανικών
στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο
Αθηνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση
εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης ΠΕ
Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών),
ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού
συνεργάτη (ΠΕ Θετικών Επιστημών ή
ΠΕ Μηχανικών) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου
Agricultural Interoperability and
Analysis System (ATLAS) (Kωδικός:
3168) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Πρόκειται για
μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Θετικών
Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών με αντικείμενο: - Επεξεργασία δορυφορικών
δεδομένων για την ανάλυση γεωργικών
συστημάτων διαλειτουργικότητας,
διάχυση αποτελεσμάτων και διαχείριση. Πληρέστερη περιγραφή του
αντικειμένου της θέσης, καθώς και των
παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή,
θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα
συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στο
επιλεγέν προσωπικό. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ως τόπος απασχόλησης
του έκτακτου προσωπικού ορίζεται
η έδρα του Ινστιτούτο Αστρονομίας,
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ),
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236
Πεντέλη, Ελλάδα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 1.
Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών
Πανεπιστημιακού Τομέα ή Μηχανικού
Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής
ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 2. Αποδεδειγμένη εργασιακή
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
σε Ευρωπαϊκά Έργα και στη διαχείρισή
τους 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει
να υποβληθούν ηλεκτρονικά, εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ
(www.noa.gr), δηλαδή το αργότερο
μέχρι την 27 Μαρτίου 2020, ώρα 10:00
π.μ., στην Επιστημονικώς Υπεύθυνη του
Έργου Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου,
e-mail: ik@noa.gr, τηλ. 210-8109167,
γραφείο 215, Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών, Ινστιτούτο Αστρονομίας,
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, Βασ. Παύλου
& Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικώς Υπεύθυνη του
Έργου, Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ik@noa.
gr και στο τηλ. 210-8109167.

Μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ

Τ

ο ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιοτητας σαράντα έξι (46) συνολικά
θέσεων τακτικού προσωπικού δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ πληρωμάτων
ασθενοφόρων στο εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα,
να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' αυτής.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του
ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί - συνοδηγοί
ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών
(τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την
εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας,
επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρι¬κό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες
δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας.
Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα
διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη
διεθνή κοινότητα.
Οι θέσεις αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α' της παρούσης, και
συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
(ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο
ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.
asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με
τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά,
οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους
κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια
ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι

δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς,
πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα
ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της
ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα
ή κριτήρια ή ιδιότητες.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14
Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της
αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της στο ΑΣΕΠ
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη
μορφή.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλε¬κτρονικού
παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Κ Φορέας Δημοσίου Κ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων
έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον
ανωτέ¬ρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος
πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο
πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο
του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία
αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδι¬ότητες που
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β', Γ και Δ') κατατίθενται στο ΑΣΕΠ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' της παρούσας.
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Πρόσληψη
ΤΕ Γραφίστα
στη Διεύθυνση
Αρχαιολογικών
Μουσείων,
Εκθέσεων
και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
εκτέλεση εργασιών που αφορούν
στο σχεδιασμό και την παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για τα εγγεγραμμένα μνημεία στον Κατάλογο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 Σχεδιασμός και παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών της Πράξης
με τίτλο Ελλάδα και UNESCO:
Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χώρων και
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια
με κωδικό ΟΠΣ 5010662. Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί
θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και αυτή δύναται
να ανανεωθεί ή παραταθεί , μετά
από απόφαση της Διεύθυνσης
Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εφόσον υπάρχει η
απαιτούμενη πίστωση στο υποέργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία
λήξης του υποέργου ΤΕ Γραφιστών 1 Αθήνα Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν με
τα συνημμένα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στην
ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού - Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα,
αναγράφοντας στο φάκελο το
εξής Αίτηση για την Προκήρυξη της θέσης ΤΕ Γραφιστών της
Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με αναφορά
στον αριθμό πρωτοκόλλου και
ΑΔΑ της προκήρυξης, (Πληροφορίες: κ. Ντζιαδήμα Ιωάννα
- 210 3321707 και κ. Γεωργιόπουλος Νικήτας - 210 3321753) εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από
την επόμενη της καταχώρισης
στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.
gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων
της Υπηρεσίας, από 20/3/2020
έως 30/3/2020.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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4 προσλήψεις
στην περιφερειακή
ενότητας Αχαΐας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει
στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων. 101
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
(Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) Πάτρα (Δ.
Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1 102 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Πάτρα
(Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας (Δ/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών)
ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων
Μηχανικών 8 μήνες 1 103 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Δ/
νση Μεταφορών & Επικοινωνιών)
Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΤΕ
Διοικητικού - Λογιστικού 8 μήνες
1 104 Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας (Δ/νση Τεχνικών Έργων)
Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργου (εσκαφέα - φορτωτή JCB)
8 μήνες 1 Οι υποψήφιοι για την
απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
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: Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43
Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/
νση Διοίκησης - Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας υπόψη κ. Γκρίζη Κων/νας
(τηλ. επικοινωνίας: 2613-613.105,
- 430). 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.

30 προσλήψεις
στο Δήμο Αχαρνών

Ο

Δήμος Αχαρνών ανακοίνωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 64/17-03-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΩ5ΩΨ8-0Χ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα προβεί
στην άμεση πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν.3584/2007 και τις
από 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.
100 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκ λωσης Αχαρνές
Εργάτες Καθαριότητας
Τέσσερις (4) μήνες 20
101 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αχαρνές ΔΕ Οδηγοί
Απορριμματοφόρων &
Ανατρεπόμενων Τέσσερις (4) μήνες 10 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να συμπληρώσουν την
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.
Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους
άγαμους, πρόσφατης έκδοσης. 3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:
δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά τηςγενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 4. Υπεύθυνη
δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να
δηλώνουν ότι: κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
τους δεν έχουν απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου
14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλ-

λήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών σύμφωνα με τη
παρ. 2 του αρθ. 21 του Ν.
2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
12α του άρθρου 20 του Ν.
2738/99 ΦΕΚ 180Α΄,όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την
περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 .
Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην
οποία απασχολήθηκαν
και την ακριβή χρονική
διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη). Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών και μέχρι πλήρωσης των
θέσεων . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας στα 213-2072310-311 & 313 είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673,
Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
το έντυπο της αίτησης στο τηλεφωνείο του Δήμου Αχαρνών
ή στο portal του Δήμου στη διεύθυνση www.acharnes.gr.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)
ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περιόδου 2019-2020, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», που εδρεύει στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας
τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από
την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

7
3 προσλήψεις
στην κοινωφελή
επιχείρηση δήμου
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση
της Δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ, Περιόδου 2019-2020, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας
ΦΑΡΙΣ, που εδρεύει στην Καλαμάτα
Ν. Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 101 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ (Για τη στελέχωση
των ενταγμένων στη Δράση ΚΔΑΠ της
επιχείρησης) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ *Από την υπογραφή
της σύμβασης έως 31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
(μερική απασχόληση) 1 102 Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ
(Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη
Δράση ΚΔΑΠ της επιχείρησης) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του
προγράμματος. (μερική απασχόληση)
1 103 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ (Για τη στελέχωση
των ενταγμένων στη Δράση ΚΔΑΠ της
επιχείρησης) Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2020, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
σε 1 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από
την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986
που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00
- 14:00), 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: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ, Αθηνών
99, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, υπόψη κας
Μαραβά και κ. Τσιγαρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360779). 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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Κλείνουν όλα
τα ξενοδοχεία
στην Ελλάδα

Ένας στους πέντε ηλικίας 20 έως 44 ετών νοσεί σοβαρά

Ούτε οι 20χρονοι
είναι άτρωτοι στον ιό

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε πως
κλείνουν όλα τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού.
Οπως επισημαίνει το υπουργείο Τουρισμού, με γνώμονα την προστασία των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία, με απόφαση
της κυβέρνησης, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας
έως τέλος Απριλίου, λόγω κορωνοϊού. Υποχρέωση, να λειτουργεί 1 ξενοδοχείο ανά
πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και
3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα
της 22ας προς 23η Μαρτίου.

Ειδικές πτήσεις
το Σάββατο και
την Κυριακή για την
επιστροφή Ελλήνων
από την Ισπανία
Η πρεσβεία της Ελλάδας στη Μαδρίτη
ανακοινώνει προς τους Έλληνες πολίτες
που βρίσκονται στην Ισπανία, κυρίως φοιτητές Erasmus και τουρίστες, και οι οποίοι
έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον τους
για επιστροφή στην Ελλάδα και έχουν
καταγραφεί στους καταλόγους που έχει
καταρτίσει, ότι πρόκειται να οργανωθούν
τρεις ειδικές πτήσεις της Aegean Airlines.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν ως
εξής:
- 1η πτήση Α3-4701 από Μαδρίτη προς
Αθήνα το Σάββατο 21 Μαρτίου, με ώρα
αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.
- 2η πτήση Α3-4703 από Μαδρίτη προς
Αθήνα την Κυριακή 22 Μαρτίου, με ώρα
αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.
- 3η πτήση Α3-4713 από Βαρκελώνη προς
Αθήνα επίσης την Κυριακή, με ώρα αναχώρησης 16:50 ώρα Ισπανίας.
Επίσης, η πρεσβεία απευθύνει έκκληση
προς τους ενδιαφερόμενους, κυρίως σε
όσους διαμένουν μακριά από Μαδρίτη και
Βαρκελώνη, να αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις πόλεις αυτές.

Ο

ι ηλικιωμένοι, ιδίως εκείνοι με υποκείμενα νοσήματα, είναι αυτοί με τον μεγαλύτερο
κίνδυνο να αρρωστήσουν βαριά από τη νόσο Covid-19, την οποία προκαλεί ο νέος
κορωνοϊός SARS-CoV-2, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι νεότεροι δεν έχουν ανάλογο
κίνδυνο, έστω και σε μικρότερο ποσοστό.
Περίπου ο ένας στους πέντε ασθενείς 20 έως 44 ετών έχει
αρκετά σοβαρά συμπτώματα και χρειάζεται εισαγωγή σε
νοσοκομείο, ενώ ο ένας στους 25 (το 4%) εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σύμφωνα με την τελευταία αναφορά των επιστημόνων των Κέντρων Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC Morbidity and
Mortality Weekly Report).
«Αν οι 20χρονοι νομίζουν ότι είναι άτρωτοι στη νόσο, έχουν
λάθος. Υπάρχουν 20χρονοι που έχουν πεθάνει από αυτήν
τη νόσο στην Κίνα, στην Ιταλία και αλλού», επισήμανε ο
καθηγητής Μπάρι Μπλουμ της Σχολής Δημόσιας Υγείας
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Οι Αμερικανοί επιστήμονες υπογράμμισαν ότι ο ιός είναι
άκρως μεταδοτικός και γι' αυτό οι νέοι πρέπει να πάρουν
σοβαρά το ζήτημα των μέτρων αποφυγής των κοινωνικών
επαφών, ώστε να μη μεταδώσουν τον ιό σε πιο ευπαθείς
ανθρώπους.
Σύμφωνα με τα έως τώρα αμερικανικά στοιχεία, περίπου το
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70% των ατόμων άνω των 85 ετών που μολύνονται από τον
κορωνοϊό, δηλαδή πάνω από δύο στους τρεις, χρειάζονται
εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενώ σχεδόν το 30% πεθαίνουν.
Σχεδόν το 60% των ασθενών 75 έως 84 ετών πρέπει να
εισαχθούν στο νοσοκομείο, ενώ το 10% πεθαίνουν. Στην
ηλικιακή ομάδα έως 19 ετών, μόνο το 2,5% έχει χρειαστεί
να εισαχθεί στο νοσοκομείο και κανένας σε ΜΕΘ, ούτε έχει
υπάρξει προς το παρόν θάνατος στις ΗΠΑ.
Μία μικρή κινεζική μελέτη, με στοιχεία από την πόλη Ουχάν,
το επίκεντρο της επιδημίας, η οποία μόλις δημοσιεύθηκε
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «New England Journal
of Medicine», βρήκε ότι από 171 παιδιά έως 16 ετών που
διαγνώστηκαν με τον ιό και χρειάστηκε να εισαχθούν στο
νοσοκομείο, τρία έπρεπε να μπουν τελικά σε ΜΕΘ και σε
μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ενώ ένα μωρό δέκα μηνών
πέθανε. Σύμφωνα, εξάλλου, με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων της Κίνας, περίπου το 1% όλων των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων στη χώρα αφορούσαν παιδιά έως δέκα ετών.
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Κορωνοϊός Ελλάδα:
Τα ποσοστά
θνησιμότητας
και ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο
Στα 464 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, 78 νοσηλεύονται Μεγαλύτερη η θνητότητα στους άνδρες - Ο
παράγοντας «παχυσαρκία» και το κάπνισμα
Καθώς εξελίσσεται η πανδημία του κορωνοϊού και στη χώρα μας, ο αριθμός των
αυξανόμενων περιστατικών επιτρέπει στους
ειδικούς να έχουν ολοένα και πιο ευκρινή
στοιχεία για την επίπτωσή της.
Τα στοιχεία των μελετών που έχουν γίνει
παγκοσμίως και τα συμπεράσματα για τον
κίνδυνο νόσησης και τη θνητότητα φαίνεται
ότι επιβεβαιώνονται και στον πληθυσμό που
νοσεί και καταλήγει στην Ελλάδα. Δηλαδή
φαίνεται πια ότι η θνητότητα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες, και αφορά σε άτομα
με υποκείμενα νοσήματα και πιο συχνά
προβλήματα καρδιάς, διαβήτη, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, καθηγητή
Παθολογίας Λοιμωξιολογίας, κ. Σωτήρη
Τσιόδρα, έχουν καταλήξει έξι άνδρες, με
το τελευταίο θύμα της πανδημίας να καταγράφεται χθες το πρωί στην Καστοριά.
Σε ό,τι αφορά τους θανάτους ο ειδικός σημείωσε κατά τη χθεσινή ενημέρωση πως
στην Κίνα υπήρξε σημαντική υποκαταγραφή των θανάτων (ο συνολικός αριθμός
θανάτων αναφέρεται σε περισσότερους
από 3.200 ασθενείς) ενώ στην Ιταλία που
η καταγραφή ήταν εκτενής ήδη οι θάνατοι
έχουν ξεπεράσει τις 3.000 περιπτώσεις.
«Από τις 16 Μαρτίου και μετά, για πρώτη
φορά στην πορεία αυτής της πανδημίας,
οι θάνατοι που καταγράφονται εκτός Κίνας
είναι περισσότεροι από αυτούς που καταγράφηκαν εντός Κίνας» επισήμανε.
Αναφέρθηκε ο κ. Τσιόδρας στη μεγαλύτερη
κλινική μελέτη 44.672 ασθενών-επιβεβαιωμένων περιπτώσεων της νόσου, και είπε
πως τα συμπεράσματα για τη θνητότητα
αφορούν και τη χώρα μας. Σύμφωνα με
αυτή τη μελέτη, η νόσος Covid-19 οδήγησε
σε θάνατο στο 2% των περιπτώσεων. Οι
άνθρωποι άνω των 70 ετών με πνευμονία
είχαν πιθανότητες 8% για μοιραία κατάληξη,
ενώ οι άνω των 80 ετών είχαν τον υψηλότερο
κίνδυνο θανάτου από την νόσο που έφτανε
το ποσοστό του 15%.

