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Καιρός: Έκτακτο
δελτίο επιδείνωσης
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, στο
οποίο αναφέρει ότι από την
Πέμπτη 21/5 αναμένονται
βροχές και καταιγίδες, κατά
τόπους ισχυρές. Πιο αναλυτικά, την ερχόμενη
Πέμπτη από τα δυτικά και βόρεια, έρχονται
βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται
από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα ισχυρούς
ανέμους, καθώς και αισθητή πτώση της
θερμοκρασίας.
Η πρόγνωση για την Τετάρτη (19/5): Στα
δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες
βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως
στη Μακεδονία από τις απογευματινές
ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.
Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα
περιοριστούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα
πνέουν στα δυτικά και τα νότια αρχικά από
νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία από τα δυτικά σε δυτικών
διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια πελάγη
τοπικά 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν
μεταβλητοί 3 με 4, οι οποίοι βαθμιαία θα
στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η
θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα
δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, της τάξης
των 3 με 5 βαθμών Κελσίου.

Έως 30 Σεπτεμβρίου
το όριο των 50 ευρώ για
τις ανέπαφες συναλλαγές
Έως 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το όριο των 50 ευρώ για
τις ανέπαφες συναλλαγές. Η
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής της
αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση
ΡΙΝ. Σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές
στη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους
στον περιορισμό των επιπτώσεων του
κοροναϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία
και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
το όριο των ανέπαφων (contactless)
συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο
ύψος των 50 ευρώ. Το συγκεκριμένο μέτρο
είναι προσωρινό και με τα μέχρι σήμερα
δεδομένα εφαρμογής του, από την 30η
Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε, η
ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού
υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας
σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων
καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Διόδια

Τραπεζικές απάτες

Την ψηφιακή ενοποίηση των διοδίων ως το
φθινόπωρο, με δυνατότητα ενιαίου e-pass
των οχημάτων στα διόδια όλης της Ελλάδας
με έναν πομποδέκτη, αλλά και την έναρξη της
σύνταξης τευχών δημοπράτησης για το έργο
Fly Over, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας
Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης. σελ. 2
➞

Μητσοτάκης

Η χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου,
ως ένα από τα κύρια και βασικά στοιχεία για
την ισχυρή και αξιόπιστη ταυτοποίηση του
κατόχου/συνδρομητή του, αποτελεί διεθνή
πρακτική που χρησιμοποιούν οργανισμοί,
εταιρείες και το δημόσιο για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν.
σελ. 3

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσει το σχέδιο
της Κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία
και τον τουρισμό, το οποίο θα εξειδικευθεί
αμέσως μετά από τους αρμόδιους Υπουργούς.

➞

➞ σελ. 8

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

Πλησιάζει η 20ή και φαρμακερή (;)
προσφυγή στο ΔΝΤ

Η

Τουρκία μόλις που συνερχόταν από την πρώτη της
ύφεση σε δέκα χρόνια όταν
την χτύπησε η πανδημία του νέου
κορωνοϊού. Η οικονομία είναι τώρα
έτοιμη να ξαναπέσει σε ύφεση και οι
επιλογές του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν είναι περιορισμένες.
Μαζική ανεργία, κατάρρευση του
τουρισμού, νομισματική αστάθεια:
«η κατάσταση είναι εξαιρετικά κακή»,
συνοψίζει ο Ατίλα Γιεσιλάντα, οικονομολόγος στο κέντρο σκέψης
GlobalSource Partners.
Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε
τον Μάρτιο ενα σχέδιο ανάκαμψης
και ανακοίνωσε σταδιακή άρση των
περιορισμών τον Μάιο και τον Ιούνιο
για να τονώσει την 19η παγκόσμια
οικονομική δύναμη η οποία έχει Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 710
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Όμως οι οικονομολόγοι προβλέπουν
μια οδυνηρή ύφεση και ορισμένοι
εξ αυτών κάνουν μάλιστα λόγο για
προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ), ένα ενδεχόμενο που ο
Ερντογάν ανέκαθεν απέρριπτε.
Αν και το όνομα του προέδρου τους
ήταν για καιρό συνώνυμο της ευημερίας για τους Τούρκους, η οικονομία έχει
πλέον γίνει η «αχίλλειος πτέρνα» του,
υπογραμμίζει ο Σονέρ Τσαγκαπτάι
του Washington Institute of Near
East Policy, εξαιτίας της χαμηλής ανάπτυξης (0,9% το 2019), της υψηλής
ανεργίας (13,6% τον Φεβρουάριο) και
του διψήφιου πληθωρισμού (10,97%

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

τον Απρίλιο).
Εξαιτίας αυτών των κακών αριθμών, ο
Ερντογάν κατέγραψε μια ηχηρή ήττα
στις περυσινές δημοτικές εκλογές,
χάνοντας την Κωνσταντινούπολη και
την Άγκυρα.
«Δεν προβλέπονται εκλογές στην
Τουρκία πριν από το 2023, όμως η
δημοτικότητά του μειώνεται και ξέρει
πως θα είναι δύσκολο (...) να αγνοήσει
τις εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές,
αν η οικονομία ναυαγήσει», λέει ο
Τσαγκαπτάι.
Ενώ η Άγκυρα στοιχημάτιζε σε ποσοστό ανάπτυξης 5% για το 2020, το
ΔΝΤ προβλέπει τώρα συρρίκνωση
του ΑΕΠ κατά 5% και ανεργία στο
17,2%.
Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας,
κατά περίπου 15% έναντι του δολαρίου

από την αρχή της φετινής χρονιάς,
δείχνει την ανησυχία των αγορών.
Στις αρχές Μαΐου έφθασε μάλιστα
στο χαμηλότερο ιστορικά σημείο της,
καθώς ανταλλασσόταν με ισοτιμία 7,24
για ένα δολάριο.Όμως αυτό αυξάνει
ακόμη περισσότερο το συντριπτικό
βάρος του χρέους σε ξένα νομίσματα
που έχει ο ιδιωτικός τομέας.
Ο τουρισμός, ο οποίος απέφερε πέρυσι περισσότερα από 31 δισ. δολάρια στη
χώρα, υποφέρει από την αναστολή των
πτήσεων που ισχύει εδώ και δύομήνες.
Για να μην σταματήσει η δραστηριότητα, ο Ερντογάν επέλεξε στοχευμένα
μέτρα στη διάρκεια της επιδημίας,
όπως η επιβολή lockdown μόνο το
Σαββατοκύριακο.
Μπροστά σ' αυτή τη σκοτεινή εικόνα
που παρουσιάζει η Τουρκία, οικονο-

μολόγοι εκτιμούν πως η χώρα σύντομα
δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να
ζητήσει τη βοήθεια του ΔΝΤ.
Η Άγκυρα έχει ήδη προσφύγει στο
ΔΝΤ 19 φορές στην ιστορία της.
Όμως για τον Ερντογάν, κήρυκα της
εθνικής κυριαρχίας, κάτι τέτοιο θα
αποτελούσε ταπείνωση.
«Θα είναι η ύστατη προσφυγή του (...)
Θα εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές
πριν ζητήσει ένα σχέδιο διάσωσης»,
εκτιμά το γραφείο συμβούλων Capital
Economics.
Προς το παρόν η Άγκυρα στοιχηματίζει σε συμβάσεις ανταλλαγής «swap»
- μηχανισμός ασφαλείας που έχει
στόχο την αποφυγή συναλλαγματικών ελλείψεων - με ξένες κεντρικές
τράπεζες, ιδιαίτερα εκείνη των ΗΠΑ.
Αυτό εξηγεί την «επίθεση γοητείας»
της Άγκυρας στην Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα με την αποστολή ιατρικού εξοπλισμού, υπογραμμίζει ο Τσαγκαπτάι.
Ο Ερντογάν έχει ακόμη μερικά χαρτιά
να παίξει. Η πτώση των τιμών του
πετρελαίου αναμένεται να μειώσει
την πληθωριστική πίεση, σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία
αναμένει μια «ισχυρή ανάκαμψη» της
τουρκικής ανάπτυξης το 2021.
Η Άγκυρα θα μπορούσε επίσης να
επωφεληθεί από τη βούληση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να φέρουν πιο
κοντά γεωγραφικά της αλυσίδες παραγωγής τους για να κερδίσουν μερίδια της αγοράς και να προσελκύσουν
επενδύσεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Εγκλωβισμένοι
150 Έλληνες
σε κρουαζιερόπλοια
στην Καραϊβική
λόγω Τραμπ - CDC

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται
η επιστροφή τουλάχιστον 150 Ελλήνωνοι οποίοι εργάζονταν μαζί με χιλιάδες
Ευρωπαίους- μέχρι και τα μέσα Μαρτίου σε
κρουαζιερόπλοια της Καραϊβικής και έκτοτε
παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Ατλαντικό
έξω-από τα νησιά Μπαρμπέιντος χωρίς να
ξέρουν πότε θα επιστρέψουν στη χώρα μας.
Αιτία για την πρωτοφανή περιπέτειά τους
στάθηκε η διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης
Τραμπ και εταιριών για την εφαρμογή των
αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων και
κανόνων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών(CDC) που έπρεπε να ακολουθήσουν οι
εργαζόμενοι των κρουαζιερόπλοιων.
Η ασυμφωνία των δύο πλευρών είχε ως
αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να μην επιτρέπουν εδώ
και τρεις μήνες την αποβίβαση των εργαζομένων από τα πλοία και την επαναπροώθησή τους στις πατρίδες τους με πτήσεις
τσάρτερ, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Στο
τραπέζι έπεσε και το σενάριο των εγκλωβισμένων εργαζομένων στα κρουαζιερόπλοια
με καράβια διασχίζοντας τον Ατλαντικό,
δένοντας στο Σαουθάμπτον. Σύμφωνα με
πληροφορίες παγιδευμένα αρόδο στον
Ατλαντικό έξω από τα νησιά Μπαρμπέιντος
παραμένουν περίπου 50 πλοία με χιλιάδες
εργαζόμενους σε κρουαζιερόπλοια σε
αρκετά από τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί
και δεκάδες κρούσματα κορονοϊού. Μέχρι
στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι 17 εργαζόμενοι
κρουαζιερόπλοιων έχουν πεθάνει από το
φονικό ιό, δεκάδες άλλοι μεταφέρθηκαν
στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, ενώ όσοι είναι
ασυμπτωματικοί παραμένουν σε καραντίνα
σε καμπίνες. Όλα ξεκίνησαν στα μέσα
Μαρτίου όταν αποβιβάστηκαν και οι
τελευταίοι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλοια μετά και την αναστολή των κρουαζιέρων. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε
να παραμείνει όλο το προσωπικό σε
καραντίνα 14 ημερών στα κρουαζιερόπλοια και στις 28 Μαρτίου να προωθηθούν
με πτήσεις τσάρτερ, ναυλωμένες από τις
εταιρίες τους στην Ευρώπη.
Το σχέδιο, όμως, δεν προχώρησε με τις
εταιρίες να κατηγορούν την κυβέρνηση
Τραμπ για νομικές ασάφειες σχετικά με
τα πρωτόκολλα υγείας και την τελευταία
να αφήνει υπονοούμενα ότι οι εταιρίες
δεν θέλουν να αναλάβουν το οικονομικό
κόστος εφαρμογής τους. Το αποτέλεσμα
είναι να παραμένουν 150 Έλληνες εν
πλω χωρίς να υπάρχει συγκριμένο πλάνο
επιστροφής, ανεβάζοντας την αγωνία στα
ύψη. Πρόκειται μεταξύ άλλων για μηχανικούς, υπευθύνους μάρκετινγκ, δημοσίων
σχέσεων, γιατρούς, σερβιτόρους οικονομολόγους κ.α..

E-mail: iho@otenet.gr
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«Βουτιά» 76%

Το φθινόπωρο το ενιαίο
e-pass για όλα τα διόδια

Τ

ην ψηφιακή ενοποίηση των διοδίων ως το φθινόπωρο, με δυνατότητα ενιαίου e-pass
των οχημάτων στα διόδια όλης της Ελλάδας με έναν πομποδέκτη, αλλά και την
έναρξη της σύνταξης τευχών δημοπράτησης για το έργο Fly Over στην Εσωτερική
Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος
Καραγιάννης, μιλώντας στo Radio North 98 της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα ο κ. Καραγιάννης
για τα διόδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Εκτιμώ ότι το
φθινόπωρο, το θέμα της διαλειτουργικότητας των διοδίων
θα το έχουμε λύσει όπως πολλά
άλλα προβλήματα που χρόνιζαν, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Πλέον οι χρήστες των αυτοκινητοδρόμων, θα μπορούν ένα
μηχανάκι, έναν πομποδέκτη, να
τον χρησιμοποιούν σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους, σε
όλη τη χώρα. Είναι ένα θέμα για το οποίο μας βλέπαμε να
μας εγκαλεί καθημερινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το
φθινόπωρο θα μπορούν όλοι οι οδηγοί να διασχίσουν όλα τα
διόδια με έναν μόνο πομποδέκτη, χωρίς κανένα επιπλέον
κόστος, αντιθέτως σχεδιάζουμε “πακέτα” προσφορών,
ώστε να εξοικονομούν και χρήματα, όσοι επιλέξουν να
κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.»
Για το χρονοδιάγραμα του Μετρό Θεσσαλονίκης ο γ.γ.
του Υπουργείου ξεκαθάρισε ότι: «Μένουμε σταθεροί στο
χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό και
από τη διοίκηση της Αττικό Μετρό, για το 2023. Αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα που να αλλάζουν αυτόν τον
στόχο. Μετά και την έγκριση του ΥΠΠΟ για την απόσπαση
και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, με γνώμονα πάντα
την ανάδειξή τους, προχωρούν οι εργασίες για την απομά-

κρυνση της άμμου που είχε χρησιμοποιηθεί για προφύλαξη στα
αρχαία του Σταθμού Βενιζέλου.
Σήμερα παραδόθηκε η πρώτη
μελέτη που αφορά στο Σταθμό
Βενιζέλου, μέσα στο καλοκαίρι
θα παραδοθεί και η δεύτερη, η
λεγόμενη ΟΜ2. Προχωράμε
πολύ γρήγορα και προσοχή μας
είναι στραμμένη.»
Όσον αφορά στις απαιτήσεις
του αναδόχου εργολάβου του
Μετρό ο κ. Καραγιάννης επισήμανε πως: «Κάποιοι παραπλανούν τον κόσμο. Βγαίνουν
με δακρύβρεχτες ανακοινώσεις, ξεχνώντας ποια περίοδο
αφορούν οι απαιτήσεις του εργολάβου. Ο επιχειρηματολογία του εργολάβου εξετάζεται και θα απαντηθεί από
την Αττικό Μετρό, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος,
ότι οι απαιτήσεις που εγείρει ο εργολάβος, μιλώντας για
καθυστερήσεις, αφορούν την περίοδο 2015-2019!».
Για το ΟΑΣΘ και την συμφωνία με τα ΚΤΕΟ ο γ.γ. του
υπουργείου Υποδομών τόνισε ότι: «Η συμφωνία με τα
ΚΤΕΛ αποδίδει, ο διαγωνισμός για την προμήθεια λεωφορείων θα αποδώσει πολύ γρήγορα, ακόμα και η παρέμβαση
του δημάρχου Θεσσαλονίκης για την προμήθεια λεωφορείων είναι προς θετική κατεύθυνση. Παραλάβαμε μια εικόνα
κατάρρευσης. Όμως, η κατάσταση βελτιώνεται μέρα με τη
μέρα. Επιτρέψτε μου να πω με το ρίσκο της πρόβλεψης,
ότι το Σεπτέμβριο η εικόνα θα είναι πάρα πολύ καλύτερη.»

Πράσινο φως για άνοιγμα εστίασης στις 25 Μαϊου
Εγκρίθηκε από την Υγειονομική Επιτροπή των ειδικών το αίτημα της κυβέρνησης
να ανοίξουν νωρίτερα, στις 25 Μαΐου τα καταστήματα εστίασης, καφέ κλπ, εφόσον
φυσικά τα επιδημιολογικά δεδομένα της εξέλιξης της πανδημίας το επιτρέπουν.
«Κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων η Κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι ειδικότεροι
κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση αύριο, Κυριακή 17 Μαΐου,
στις 18:00 από την ΕΡΤ.», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι όπου έχουμε άνοιγμα
της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας με οργανωμένο τρόπο και με
τήρηση των υγειονομικών κανόνων, τα αποτελέσματα είναι θετικά, διαμήνυαν
νωρίτερα κυβερνητικές πηγές. Η άρση των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν
σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας συνεχίζεται, λαμβάνοντας πάντα
υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη γνώμη των ειδικών και τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ώστε με σταδιακά, αλλά σταθερά
βήματα να επιστρέψουμε σε μια νέα καθημερινότητα, τόνιζαν.
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& 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

στις πωλήσεις
νέων αυτοκινήτων
στην Ευρώπη
τον Απρίλιο

Δραματική πτώση σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον
Απρίλιο, καθώς τα lockdowns λόγω
κορωνοϊού ανάγκασαν αντιπροσωπείες
και εργοστάσια να κατεβάσουν ρολά,
φρενάροντας παραγωγή και πωλήσεις.
Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα,
οι πωλήσεις νέων οχημάτων μειώθηκαν
κατά 76,3%, σε ετήσια βάση, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).
«Ο πρώτος μήνας που επιβλήθηκαν πλήρως οι περιορισμοί για τον Covid-19 είχαν
ως συνέπεια τη μεγαλύτερη πτώση στη
ζήτηση για αυτοκίνητα από τότε που άρχισαν να καταγράφονται στα στοιχεία»,
αναφέρει η ACEA, προσθέτοντας ότι
ο αριθμός των νέων αυτοκινήτων που
πουλήθηκαν υποχώρησε από 1.143,046
μονάδες τον Απρίλιο του 2019 σε 270.682
τον Απρίλιο του 2020.
Οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν
σε Ιταλία και Ισπανία με την πτώση να
αγγίζει το 97,6% και το 96,5% αντίστοιχα.
Στη Γερμανία η πτώση έφτασε στο 61,1%
και στη Γαλλία στο 88,8%. Στη Βρετανία,
που πλέον δεν συγκαταλέγεται στα νούμερα για την ΕΕ, οι πωλήσεις μειώθηκαν
κατά 97,3%.

Σύψας για κορονοϊό: Επιβιώνει πολύ
λιγότερο στη ζέστη αλλά δεν σκοτώνεται
Την άποψη πως οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες
ημέρες στη χώρα μας καθιστούν πιο δύσκολη την επιβίωση του κορονοϊού
αλλά δεν τον εξαφανίζουν εντελώς, εξέφρασε ο λοιμωξιολόγος και μέλος
της επιτροπής εμπειρογνώμων, Νικόλαος Σύψας. «Ο ιός επιβιώνει πολύ
λιγότερο όταν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 25 βαθμούς, αλλά δεν
σκοτώνεται και συνεχίζει να μεταδίδεται», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Σύψας ανέφερε ότι δύο βδομάδες μετά από κάθε άρση μέτρων
θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, καθώς και πως όλες οι ευπαθείς
ομάδες θα πρέπει να εμβολιαστούν τον Οκτώβριο για τον ιό της γρίπης.
Όσον αφορά στα γυμναστήρια τα οποία θα ανοίξουν στις 29 Ιουνίου, όπως
ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 18/5 από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση, ο κ. Σύψας σημείωσε πως ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι μεγάλος
λόγω του συνωστισμού που παρατηρείται σε αυτούς τους χώρους. Τέλος,
αναφορικά με τα δημοτικά σχολεία, ο λοιμωξιολόγος δήλωσε πως, αν τα
πράγματα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, ο ίδιος θα εισηγηθεί να ανοίξουν.
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Η ΕΡΤ μοιράζει
4,3 εκατομμύρια ευρώ στους
ανθρώπους του Πολιτισμού
Με ανακοίνωσή της η ΕΡΤ παρουσιάζει δράσεις
για την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών που
αδυνατούν να εργαστούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως σημειώνεται στην
ανακοίνωση: «Με απόφαση της Διοίκησης
διευθετούνται οριστικά παρελθούσες εκκρεμότητες από το 2017 και θα καταβληθούν άμεσα
όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε ηθοποιούς,
συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδοποιούς, ερμηνευτές και μουσικούς, ενώ επισπεύδονται και οι
δεσμεύσεις για τη παραγωγή νέων ελληνικών
κινηματογραφικών ταινιών, σε μια προσπάθεια
να υπάρξει άμεση στήριξη στους ανθρώπους
του πολιτισμού ενόψει του καλοκαιριού, στο
οποίο εκ των πραγμάτων θα είναι λιγοστές οι
παραστάσεις και οι συναυλίες».
Ο ελληνικός κινηματογράφος στηρίζεται με
χρηματοοικονομική ένεση ύψους 714.000 ευρώ
για την παραγωγή 12 ταινιών μεγάλου μήκους
(σχετική ανάρτηση ανέβηκε ήδη στη Διαύγεια),
ενώ οι επιπλέον 33 ταινίες που είχαν εγκριθεί
το προηγούμενο διάστημα θα χρηματοδοτηθούν εντός του 2020 με το συνολικό ποσό των
2.205.000 ευρώ.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Για τους ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού
1.080.000 ευρώ
Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΕΡΤ αποφάσισε όχι
μόνον να διευθετήσει άμεσα εκκρεμότητες
προηγούμενων ετών που είχαν προκύψει -χωρίς
υπαιτιότητά της- από τις συνεχείς μεταβολές στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης
των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και να
προκαταβάλει τα δικαιώματά των δημιουργών
και για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Έτσι στην
“ΕΥΕΔ” και την “Αυτοδιαχείριση” που είναι οι
δύο Οργανισμοί Διαχείρισης για το ελληνικό
τραγούδι θα καταβληθεί συνολικά το ποσό των
1.050.000 ευρώ. Ειδικότερα δόθηκαν ήδη την
προηγούμενη εβδομάδα 450.000 ευρώ για τα
έτη 2017-2018, 400.000 ευρώ εγκρίθηκαν για το
2019, ενώ 200.000 ευρώ θα καταβληθούν για
το πρώτο εξάμηνο του 2020. Μόνη προϋπόθεση
είναι οι Οργανισμοί να συμφωνήσουν μεταξύ
τους και να καταθέσουν στην ΕΡΤ σχετική
τεκμηρίωση για τα δικαιώματα των τραγουδιών
που έχουν ήδη μεταδοθεί από τις δημόσιες
ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες.
Παράλληλα, η ΕΡΤ κατέβαλε ήδη το ποσό των
30.000 ευρώ στον GEA (Οργανισμός Συγγενικών Δικαιωμάτων) για τη μετάδοση έργων
από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της, ενώ
τον Ιούλιο θα επισπευσθεί και η καταβολή της
αμοιβής που αφορά στη χρήση έργων από την
τηλεόραση για το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Σημειωτέον δε ότι με απόφασή του, το ΔΣ
παροτρύνει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς
της ΕΡΤ να αυξήσουν τις μεταδόσεις ελληνικών
τραγουδιών σε σχέση με το ξένο ρεπερτόριο
στο Πρώτο και το Δεύτερο Πρόγραμμα, προκειμένου να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι
άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού.
Για τους ηθοποιούς, τους σεναριογράφους, τους
σκηνοθέτες 313.500 ευρώ
Το ΔΣ αποφάσισε επίσης να αποδεσμευθούν
άμεσα: 100.000 ευρώ για τον φορέα συλλογικής διαχείρισης «Διόνυσος» που αφορά τις
αμοιβές Ελλήνων ηθοποιών από τις συμμετοχές
τους σε ταινίες που προβλήθηκαν στην ΕΡΤ το
πρώτο τρίμηνο του 2020, 124.500 ευρώ στους
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων «Αθηνά» και «Ισοκράτης» για τη στήριξη
των δημιουργών οπτικοακουστικών έργων και
89.000 ευρώ σε δημιουργούς που δεν ανήκουν
στους παραπάνω φορείς.

«Καμπανάκι» από τράπεζες για
απάτες μέσω της κάρτας SIM

Η

χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ως ένα από τα κύρια και βασικά στοιχεία
για την ισχυρή και αξιόπιστη ταυτοποίηση του κατόχου/συνδρομητή του, αποτελεί
διεθνή πρακτική που χρησιμοποιούν οργανισμοί, εταιρείες και το δημόσιο για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Ελληνικών
Τραπεζών, οι τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή
την πρακτική, αφού χρησιμοποιούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των πελατών τους ως το μέσο για την
αποστολή κωδικών μίας χρήσης (OTP), που ενισχύουν
την ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (μεταφορές
κεφαλαίων, αγορές με κάρτες, κ.λπ), την αποστολή
ειδοποιήσεων ασφαλείας (alerts) για συναλλαγές που
έχουν εκτελεστεί και την εξ αποστάσεως εγγραφή τους
σε νέες υπηρεσίες.
Κατ' αρχάς, η αντικατάσταση/αλλαγή της κάρτας SIM
(SIM Replace) είναι μια καθ' όλα νόμιμη υπηρεσία που
προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στους
συνδρομητές τους, ώστε οι τελευταίοι να διατηρήσουν
τον αριθμό τηλεφώνου τους σε περίπτωση απώλειας
ή κλοπής της συσκευής τους ή λόγω ανάγκης χρήσης
διαφορετικού μεγέθους κάρτας SIM. Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας SIM, η παλαιά κάρτα αυτόματα
απενεργοποιείται και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
(κλήσεις, SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο) πραγματοποιούνται εφεξής από την καινούργια κάρτα, που λειτουργεί
με τον ίδιο αριθμό.
Στις περιπτώσεις απάτης τύπου SIM Swapping, οι δράστες εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας
SIM και προσποιούνται είτε τον κάτοχο της κάρτας SIM
είτε κάποιον εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο συνδρομητή, προσπαθώντας έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους
κινητής τηλεφωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα προς
αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος.
Μόλις ενεργοποιήσουν τη νέα κάρτα, η παλιά, που βρίσκεται στην κατοχή του νόμιμου συνδρομητή, απενεργοποιείται και έτσι όλες οι υπηρεσίες (κλήσεις, SMS,
πρόσβαση στο διαδίκτυο) λαμβάνονται στη συσκευή
που βρίσκεται στην κατοχή του εξαπατήσαντος δράστη,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεξάγουν παράνομες
δραστηριότητες εν αγνοία των νόμιμων συνδρομητών
(π.χ. λαμβάνοντας κλήσεις και μηνύματα που προορίζονται για αυτούς, υποκλέπτοντας κωδικούς μιας χρήσης
ή μηνυμάτων επαλήθευσης ασφάλειας κ.λπ.).
Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση/ανταλλαγή της
κάρτας SIM αποτελεί συνήθως το δεύτερο σκέλος του
παραπάνω παράνομου τρόπου δράσης. Κατά το πρώτο
σκέλος, οι δράστες έχουν καταφέρει να υποκλέψουν τους
κωδικούς e-Banking συνήθως μέσω ενός ηλεκτρονικού
μηνύματος «ψαρέματος» (phishing) ή μέσω κακόβουλου
λογισμικού (trojan/malware) που έχουν εγκαταστήσει
στον υπολογιστή του θύματος.
- Αν το κινητό σας σταματήσει να λειτουργεί για ασυνήθιστους λόγους, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο
κινητής τηλεφωνίας σας. Μερικές φορές μπορεί να
χάσετε σήμα λόγω ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο,
εάν χάσετε την υπηρεσία σε μια θέση που συνήθως έχει
καλή κάλυψη, είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσετε με
τον πάροχο του δικτύου σας και να επιβεβαιώσετε ότι
δεν έχει απενεργοποιηθεί η SIM σας.
- Μην αποκαλύπτετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Εγγραφείτε στις υπηρεσίες των οργανισμών που παρέχουν ειδοποιήσεις SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
όταν εκτελούνται συναλλαγές σας.
- Μην απαντάτε ποτέ σε άγνωστα μηνύματα ή κλήσεις
που σας ζητούν τα στοιχεία λογαριασμών σας και τον
καταχωρημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.
- Μην ακολουθείτε συνδέσμους (links) ιστοσελίδων και

μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που μπορεί να λάβετε
από άγνωστους αποστολείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ελέγξτε προσεκτικά τον αποστολέα καθώς οι
δράστες συχνά προσποιούνται νόμιμες επιχειρήσεις
και οργανισμούς.
- Μην κοινοποιείτε σε κανέναν και μην εισάγετε σε
άγνωστες ιστοσελίδες τους κωδικούς e-banking σας
(username και password) ή αριθμούς καρτών. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε επισκεφθεί το επίσημο site της
Τράπεζάς σας και θυμηθείτε ότι οι τράπεζες ποτέ και με
κανένα τρόπο δεν θα σας ζητήσουν τους κωδικούς σας.
- Ο υπολογιστής και οι συσκευές σας (tablet, έξυπνα
κινητά) να έχουν πάντα τις τελευταίες ενημερώσεις
λειτουργικού και εφαρμογών. Εγκαταστήστε και έχετε
πάντα ενημερωμένο ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.
- Να ελέγχετε συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών σας.
- Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης τύπου SIM Swapping
ή έχετε διαπιστώσει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν
την έγκρισή σας, ενημερώστε άμεσα την Τράπεζά σας.
Οι τράπεζες δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ένας συνδρομητής έχει πέσει θύμα απάτης τύπου SIM Swapping,
phishing ή εάν έχει μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό
ο υπολογιστής του και έχουν υποκλαπεί οι κωδικοί του.
Οι τράπεζες πάντοτε στοχεύουν στη διασφάλιση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών σύμφωνα με τις τρέχουσες
τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τις παγκόσμιες
βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της ασφάλειας πληροφοριών καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Επιπλέον, δίνεται μεγάλη έμφαση στην εμπειρία χρήσης
και την ταχύτητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους
Πελάτες τους.
Οι ηλεκτρονικές απάτες είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα
και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η συνεργασία
πολλών εμπλεκόμενων μερών ώστε να αποτρέπονται ή
να προλαμβάνονται.
Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου η χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του κορωνοϊού, οι δράστες προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν τις ιδιαίτερες συνθήκες με αυξημένες
απόπειρες υποκλοπής στοιχείων.
Στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει συσταθεί ειδική
Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Απάτης
στα Μέσα και Συστήματα Πληρωμών με σκοπό την
παρακολούθηση, επεξεργασία και καθοδήγηση στον
τομέα αυτό. Η Επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία με
την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής
Αστυνομίας, την Τράπεζα της Ελλάδος και συνεργάζεται
συστηματικά με λοιπούς αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Η χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ως ένα από τα
κύρια και βασικά στοιχεία για την ισχυρή και αξιόπιστη
ταυτοποίηση του κατόχου/συνδρομητή του, αποτελεί
διεθνή πρακτική που χρησιμοποιούν οργανισμοί, εταιρείες και το δημόσιο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Ελληνικών
Τραπεζών, οι τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή
την πρακτική, αφού χρησιμοποιούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των πελατών τους ως το μέσο για την
αποστολή κωδικών μίας χρήσης (OTP), που ενισχύουν
την ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (μεταφορές
κεφαλαίων, αγορές με κάρτες, κ.λπ), την αποστολή
ειδοποιήσεων ασφαλείας (alerts) για συναλλαγές που
έχουν εκτελεστεί και την εξ αποστάσεως εγγραφή τους
σε νέες υπηρεσίες.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

15°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17°C - 28°C

ΠΑΤΡΑ

13°C - 28°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

18°C - 31°C

ΛΑΡΙΣΑ

15°C - 32°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει
στον οργανισμό σου
όταν πίνεις
υπερβολικά
πολύ νερό;
Οι περισσότεροι από εμάς πρέπει να πίνουμε περισσότερο νερό.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι που
πρέπει να πίνουν λιγότερο. Κι
όμως μπορείς να το παρακάνεις
με το νερό!
Η «πάθηση» αυτή είναι γνωστή ως
υπονατριαιμία και είναι πολύ πιο
σοβαρή απ’ όσο πιθανόν νομίζεις.
“Πρόκειται για την ανισορροπία
των ηλεκτρολυτών μετά από υπερβολική πρόσληψη νερού”, εξηγεί ο
Ryan Seltzer, αναπληρωτής ερευνητής στο Exercise Physiology
Research Laboratory at UCLA
School of Medicine στην Ιατρική Σχολή UCLA. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα “επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα νατρίου”, λέει η διατροφολόγος Marie Spano. «Η
χρόνια υπονατριαιμία σχετίζεται
με επιπλοκές, όπως η ναυτία, ο
εμετός, ο πονοκέφαλος, η κόπωση, η ευερεθιστότητα και η αδυναμία, ενώ η οξεία υπονατριαιμία
μπορεί να προκαλέσει ακόμη και
επιληπτικές κρίσεις και έντονους
πονοκεφάλους”, λέει ο Seltzer.
“Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νατρίου μπορεί να οδηγήσουν σε οίδημα του εγκεφάλου που μπορεί
να οδηγήσει σε θάνατο στις πιο
σοβαρές περιπτώσεις”.
Πριν πανικοβληθείς, είναι σημαντικό να σού πούμε ότι το ποσοστό εμφάνισης υπονατριαιμίας
είναι πολύ χαμηλό για τον γενικό
πληθυσμό. “Η υπονατριαιμία που
σχετίζεται με την άσκηση είναι
πιο συχνή στα άτομα που κάνουν
ασκήσεις μεγάλης έντασης, όπως
οι μαραθώνιοι” λέει ο Seltzer. Η
Marie Spano προσθέτει μάλιστα
ότι η πάθηση αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε εκείνους που κάνουν
πιο κακούς χρόνους σε αγώνες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
«Φουρτούνα» στα Top
15 ευρωπαϊκά λιμάνια
λόγω πανδημίας
Το λιμάνι του Πειραιά σημείωσε για
πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αρνητικό πρόσημο, μείον 2,4% μετά την
μεγάλη ανάπτυξή του το 2019 που το
έφερε στην 4η θέση των ευρωπαϊκών
λιμανιών
Αρνητικά ποσοστά κατέγραψαν τα
15 μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της
Ευρώπης το α’ τρίμηνο του 2020 ενώ
το β΄τρίμηνο προβλέπεται να είναι
χειρότερο. Παρά το γεγονός ότι η
πανδημία τα έπληξε σε εκείνη την
χρονική περίοδο, εν μέρει, οι επιπτώσεις ήταν ισχυρές.
Τα προβλήματα άρχισαν να φαίνονται
εντονότερα από τα μέσα Μαρτίου.
Αρχικά τον Φεβρουάριο με τα εργοστάσια της Κίνας κλειστά άρχισαν
να εμφανίζονται τα πρώτα κύματα
“κενών” δρομολογίων. Από τα μέσα
Μαρτίου άλλαξαν οι ρόλοι. Η Κίνα
άρχισε να παράγει αλλά η ζήτηση
στην Ευρώπη ήταν μειωμένη αφού η
πανδημία γονατίζει πολλές χώρες και
υπήρξαν ολικά ή εν μέρει lock down.
Αυτό οδήγησε σε ακόμη περισσότερα
“blank saillings” αφού δεν υπήρχε
ζήτηση από την Ευρώπη για προμήθεια προϊόντων άρα έλλειψη φορτίων
προς θαλάσσια μεταφορά από την
Κίνα. Αυτό σήμαινε μείωση 20% στα
υπό μεταφορά προϊόντα στις κύριες
εμπορικές γραμμές και μείον 2,5
εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια.
Για πολλά λιμάνια μειώθηκαν τα
προγραμματισμένα δρομολόγια για
Απρίλιο και Μάιο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από 25%
έως και 50% ποσοστό εφιαλτικό. Το
μεγάλο πλήγμα για τα λιμάνια ήταν
στην εμπορική γραμμή Άπω ΑνατολήΕυρώπη. Το γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα
του β΄τριμήνου.
Το λιμάνι του Πειραιά σημείωσε για
πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αρνητικό πρόσημο, μείον 2,4% μετά την
μεγάλη ανάπτυξή του το 2019 που το
έφερε στην 4η θέση των ευρωπαϊκών
λιμανιών. Ο Πειραιάς το 2007 ήταν
στην 17η θέησ του καταλόγου.
Τα λιμάνια Gioia Tauro στην Καλαβρία
της Ιταλίας, το ισπανικό λιμάνι της
Αλχεθίρας καθώς και εκείνο της Αμβέρσας στο Βέλγιο ήταν εκείνα που
το α’ τρίμηνο του 2020 σημείωσαν
αύξηση εμπορευματικής κίνησης.
Το λιμάνι της Αλχεθίρας διαχειρίστηκε κατά 6,6% περισσότερα
εμπορευματοκιβώτια σε σύγκριση
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ποσοστό που ήρθε να προστεθεί σε
εκείνο της αύξησης κατά 7,3% το 2019
σε σύγκριση με το 2018, πάντα για το
α΄ τρίμηνο.
Η Αμβέρσα σημείωσε υψηλά ποσοστά
αύξησης σε όλες τις εμπορικές γραμμές εκτός από την Άπω Ανατολή όπου
είχε μείωση 2,2%.
Μείωση κατά 4,7% σημείωσε το Ρότερνταμ, κατά 6,6% το Αμβούργο και
κατά 23% η Χάβρη.
Το λιμάνι της Βαρκελώνης είχε γενική
μείωση κατά 14% και κατά 27% στα
transit-διερχόμενα φορτία.

Ταμείο Ανάκαμψης:

Επιδοτήσεις €500 δισ.
προτείνουν Γαλλία-Γερμανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ.

Η

Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν
παρουσίασαν τη Δευτέρα μια κοινή γαλλογερμανική πρόταση για τη δημιουργία
ενός Ταμείου Ανάκαμψης €500 δισ. για τη βοήθεια των χωρών που έχουν πληγεί
από την πανδημία.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μακρόν σε κοινή διαδικτυακή
συνέντευξη τύπου με την κα. Μέρκελ, η Γαλλία και η
Γερμανία προτείνουν τα €500 δισ. του Ταμείου να αντληθούν μέσω της έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους και να
δοθούν στους τομείς και τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί
περισσότερο με τη μορφή επιδοτήσεων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μακρόν ανέφερε ότι προτείνουν να
δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσιοδότηση να δανειστεί χρήματα από τις αγορές στο όνομα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το γαλλογερμανικό σχέδιο προβλέπει ακόμα ότι
τα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης θα δεσμευτούν να εφαρμόσουν υγιείς
οικονομικές πολιτικές και ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Μακρόν, οι χώρες που θα

χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο δεν θα κληθούν να αποπληρώσουν ξεχωριστά το ποσό που έλαβαν.
Αντίθετα, όπως διευκρίνισε η κα. Μέρκελ, τα €500 δισ.
θα αποπληρωθούν σε μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω του
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με το μερίδιο της Γερμανίας
να αντιστοιχεί στο 27%. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι
δίκαιο και επίσης αναγκαίο να διαθέσουμε τώρα αυτούς
τους πόρους οι οποίοι θα αποπληρωθούν στη συνέχεια σταδιακά μέσω διάφορων προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» σημείωσε σύμφωνα με το CNBC η κα. Μέρκελ.
Οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά «για
να συνασπιστούν όλα τα κράτη μέλη», καθώς η πρόταση
αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορες χώρες,
μεταξύ των οποίων η Ολλανδία και η Δανία.

Lufthansa: Επεκτείνει την περίοδο
δωρεάν επανακράτησης εισιτηρίων
Οι Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines και Air Dolomiti, αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου
Lufthansa, θέλοντας να διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους επιβάτες σχετικά με τη δυνατότητα επανακράτησης, ανακοινώνουν ότι οποιοσδήποτε μπορεί κάνει κράτηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες χωρίς καμία ανησυχία.
Πλέον, οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να αλλάξουν την ημερομηνία του ταξιδιού τους, μπορούν να κάνουν μία δωρεάν
επανακράτηση για την ίδια διαδρομή και κατηγορία εισιτηρίου.
Το ταξίδι μπορεί να αναβληθεί μέχρι και το δεύτερο μισό του 2021, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ξενοιάσουν μέχρι
τις επόμενες καλοκαιρινές διακοπές ή την επόμενη μεγάλη εκδήλωση την προσεχή χρονιά. Το νέο ταξίδι θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η νέα αυτή πολιτική ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 και με επιβεβαιωμένη ημερομηνία ταξιδιού μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021. Η επανακράτηση πρέπει να γίνει πριν την αρχική ημερομηνία
του ταξιδιού.
Μέχρι πρότινος, στις όποιες επανακρατήσεις γινόταν, το ταξίδι έπρεπε να ξεκινήσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.
Τώρα, η περίοδος αυτή έχει επεκταθεί, με τις αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa να ανταποκρίνονται
στην επιθυμία πολλών πελατών για ακόμη περισσότερη ευελιξία στον σχεδιασμό του ταξιδιού λόγω των τρεχουσών
πρωτοφανών συνθηκών.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Ο Τραμπ απειλεί
να τερματίσει μόνιμα
κάθε χρηματοδότηση
στον ΠΟΥ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει... διορία στον ΠΟΥ
να δεσμευτεί για μείζονες βελτιώσεις εντός 30
ημερών, διαφορετικά θα επανεξετάσει εάν οι
ΗΠΑ θα παραμείνουν μέλος του οργανισμού
- Διαβάστε την επιστολή του Αμερικανού
προέδρου προς τον επικεφαλής του ΠΟΥ
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ απείλησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα
Ελλάδας) ότι θα βάλει οριστικό τέλος στη
χρηματοδότηση που χορηγούν οι ΗΠΑ στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και θα
επανεξετάσει τον εάν η χώρα του θα παραμείνει μέλος του ή όχι μέσα σε τριάντα ημέρες,
εάν δεν υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές σε
αυτή την υπηρεσία του ΟΗΕ.
«Εάν ο ΠΟΥ δεν δεσμευθεί σε μείζονες ουσιαστικές βελτιώσεις εντός των επόμενων
30 ημερών, θα καταστήσω την προσωρινή
αναστολή της χρηματοδότησης των Ηνωμένων Πολιτειών [της Αμερικής] προς τον
ΠΟΥ μόνιμη και θα επανεξετάσω το εάν
θα παραμείνουμε μέλος του οργανισμού»,
διεμήνυσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου
στην τελευταία παράγραφο τετρασέλιδης
επιστολής που απηύθυνε στον επικεφαλής
του ΠΟΥ, τον πρώην υπουργό Υγείας της
Αιθιοπίας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.
O Ντόναλντ Τραμπ μεταφόρτωσε την επιστολή στον λογαριασμό του στον ιστότοπο
κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
Στο κείμενο ο αμερικανός πρόεδρος απαριθμεί αυτά που θεωρεί σφάλματα του ΠΟΥ στη
διαχείριση της πανδημίας, ειδικά το ότι αγνόησε τις πρώτες αναφορές για την εμφάνιση
του SARS-CoV-2 και ότι τηρεί πολύ στενή
σχέση και πολύ ήπια στάση έναντι της Κίνας.
«Είναι καθαρό ότι τα επανειλημμένα σφάλματα από τη δική σας πλευρά και από πλευράς
του οργανισμού σας στην αντίδραση στην
πανδημία κόστισαν πάρα πολύ ακριβά στον
κόσμο. Ο μόνος δρόμος μπροστά για τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι να δείξει
πως διατηρεί την ανεξαρτησία του έναντι της
Κίνας», αναφέρει ο Τραμπ στην επιστολή του.
Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαπολύσει
για άλλη φορά φραστικά πυρά εναντίον του
ΠΟΥ από τον Λευκό Οίκο: «δεν είμαι ικανοποιημένος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας» διότι «είναι μαριονέτα της Κίνας»,
πέταξε.
Οι ΗΠΑ, η χώρα που προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την υγεία, ανέστειλαν
τη χορήγησή της στα μέσα του Απριλίου,
κατηγορώντας τον ΠΟΥ ότι έχει υπερβολικά
στενή σχέση με την κυβέρνηση στο Πεκίνο
και ότι έκανε μεγάλα λάθη στη διαχείριση
της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας συνέλευσης του οργανισμού, ο Τέντρος
Αντανόμ Γκεμπρεέσους επανέλαβε πως ο
ίδιος και ο ΠΟΥ έκρουσαν «γρήγορα» τον
κώδωνα του κινδύνου και συνέχισαν να το
κάνουν «συχνά», ενώ σημείωσε πως θα
διενεργηθεί «ανεξάρτητη» έρευνα για την
αντίδραση του οργανισμού και των χωρών
μελών «όσο συντομότερα είναι δυνατόν»,
πάντως την «προσήκουσα στιγμή».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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11 προσλήψεις στην
εφορεία αρχαιοτήτων
Μαγνησίας
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά έντεκα (11) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο
του Νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής,ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων 101 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Δήμος
Βόλου (Ν. Μαγνησίας) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
επτά (7) μηνών και όχι πέραν της
31-12-2020 4 102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικό
Μουσείο Αλμυρού ΔήμοςΑλμυρού (Ν.
Μαγνησίας) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για διάρκεια απασχόλησης επτά
(7) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020
2 103 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικό Μουσείο
Βόλου Δήμος Βόλου (Ν. Μαγνησίας)
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της
31-12-2020 1 104 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικό
Μουσείο Αλμυρού ΔήμοςΑλμυρού (Ν.
Μαγνησίας) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης επτά (7)
μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020
1 105 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικό Μουσείο
Βόλου Δήμος Βόλου (Ν. Μαγνησίας)
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για διάρκεια απασχόλησης επτά (7)
μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020
2 106 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικός Χώρος
Φθιωτίδων Θηβών Δήμος Βόλου
(Ν. Μαγνησίας) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης
επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31-122020 1 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efamag@culture.gr) Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που αναγράφει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2 προσλήψεις στη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Έδεσσας

Ο

Δήμος Έδεσσας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERACTIVE AND VIRTUAL PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE
& CINEMA και ακρωνύμιο CINECULTURE της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Έδεσσα Ν. Πέλλας
101 ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Έδεσσα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια έως
έξι (6) μήνες (με μερική απασχόληση) 1
102 ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Έδεσσα ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική
διάρκεια έως έξι (6) μήνες (με πλήρη απασχόληση) 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με
τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info.
edessacity@gmail.com).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία

που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με
φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

2 θέσεις ΠΕ Αρχιτέκτονα και Τοπογράφο
στην εφορεία αρχαιοτήτων Λέσβου για την Λήμνο
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 Ερεύνα Συλλογή - Αξιολόγηση - Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού της Πράξης Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας, για
χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος
του υποέργου. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ Αρχιτέκτονας - Μηχανικός (με
εμπειρία σε διαδραστικές και ψηφιακές εφαρμογές) 1 θέση Κάστρο Μύρινας (Λήμνος) ΠΕ Τοπογράφος - Μηχανικός 1 θέση
Κάστρο Μύρινας (Λήμνος) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efales@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη
διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 - Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087
και FAX: 22510 20745 & 22510 37414), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. (Υποβολή αιτήσεων
από 19-05-2020 έως 29-05-2020).

5
4 θέσεις εργασίας
με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ
στο ΔΕΔΔΗΕ Σάμου
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε., της Διεύθυνσης Περιφέρειας
Νησιών για την έδρα της Περιοχής
Σάμου και το Πρακτορείο Ικαρίας ,
που εδρεύει στο Νομό Σάμου, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων:
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020
Παράρτημα
Παράρτημα Η/Υ
Έντυπο Αίτησης
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/5/2020 έως
και 27/5/2020.
Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό
τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf
ή .tif με όριο χωρητικότητας έως
20mb) στο email: A.Zografou@
deddie.gr ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ,
ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ ΒΑΘΥ
ΣΑΜΟΥ, Τ.Κ. 831 00 – ΣΑΜΟΣ,
υπόψιν κας ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας:
22730- 27777 εσωτ.222) εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών που
αρχίζουν από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσης

Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών
Την έγκριση του ΑΣΕΠ έλαβε
νέα προκήρυξη για την πρόσληψη
υπαλλήλων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ανακοινωθήκαν
οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις.
Θα επιλεγεί προσωπικό των βαθμίδων ΔΕ και ΥΕ.
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης
(Ημερήσιοι) 100
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες) 3
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 6
Το μουσείο θα δέχεται τις αιτήσεις
των υποψηφίων για πρόσληψη
προσωπικού ορισμένου χρόνου,
το χρονικό διάστημα από 19/5/2020
έως 28/5/2020 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση eam@culture.gr.
Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν
συμβάσεις διάρκειας 7 μηνών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
4 προσλήψεις ΠΕ
ή ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών
στο κέντρο
κοινότητας
του Δήμου
Καλαμαριάς
Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων
για την υλοποίηση της Πράξης
Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Καλαμαριάς, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 20142020 Άξονας προτεραιότητας
Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας-ΕΚΤ, στο Δήμο
Καλαμαριάς που εδρεύει
στην Καλαμαριάς Νομού
Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων.
101 Δήμος Καλαμαριάς Για τη
στελέχωση της Δομής Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Καλαμαριάς Καλαμαριά ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών Από
την υπογραφή της σύμβασης
και για χρονική διάρκεια
ισόχρονη με τη διάρκεια του
εκτελούμενου προγράμματος. 4 Οι υποψήφιοι για την
απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλουν με ηλεκτρονικό
τρόπο στο δικτυακό τόπο του
Δήμου Καλαμαριάς kalamaria.
gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ηλεκτρονική διακυβέρνηση - αιτήσεις εργασίας σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνουηλεκτρονική αποστολή
αιτήσεων και δικαιολογητικών
ή διαφορετικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://
kalamaria.gr/ηλεκτρονικήδιακυβέρνηση/αιτήσεις-εργασίας/, όλα τα απαιτούμενα
από την παρούσα Ανακοίνωση
και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ με σήμανση έκδοσης
02-12-2019 δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.

5 προσλήψεις
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
στο Δήμο Πετρούπολης

Ο

Δήμος Πετρούπολης ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε
(5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Συμβάσεις μίσθωσης έργου για
υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο συνολικής διάρκειας έως δώδεκα
(12) μήνες.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 200 Δήμος Πετρούπολης (Για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα
Ευρωστία και Υγεία) Έως 12 ΜΗΝΕΣ 1 201 Δήμος Πετρούπολης
(Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις) ΠΕ Καθηγητής Φυσικής
Αγωγής ( Ειδικότητα Πετοσφαίριση) Έως 12 ΜΗΝΕΣ 1 202
Δήμος Πετρούπολης (Για το Κολυμβητήριο) ΠΕ Καθηγητής
Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Ναυαγοσώστη ) Έως 12 ΜΗΝΕΣ
2 203 Δήμος Πετρούπολης (Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις)
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Κολύμβηση)
Έως 12 ΜΗΝΕΣ 1 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙ-

ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( aitisi @ petroupoli.
gov. gr ) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και
το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ), με σήμανση έκδοσης 02-12-2019, 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 ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν,
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
(aitisi@ petroupoli. gov. gr )

18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας
Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης και καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα του νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 14 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ 4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efaacha@culture.
gr) 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, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(efaacha@culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα
υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2020

Θέσεις εργασίας
στον ΔΕΔΔΗΕ
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για την έδρα της Περιοχής
ΚΩ, το ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και τα
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΛΕΡΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, που εδρεύει στη
νήσο Κω του Νομού Δωδεκανήσου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ,
ΑΒΕΡΩΦ 2, Τ.Κ. 853 00 – ΚΩΣ, υπόψιν
κυρίας ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ (τηλ.
επικοινωνίας: 22420- 22215-εσωτ.202).
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. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στα καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο
χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των Δήμων Κω, Καλυμνίων,
Λέρου, Νισύρου και Αστυπάλαιας, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες.
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. Σελίδα 11 από 13 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για
όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα
μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της
παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση· ή στο δικτυακό
τόπο του ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr·
β) 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 γ) 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.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΔΑ: 97Τ8469ΗΚΖ-Υ9Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 437/342/13.5.2020
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
ΠΕΡIΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Τo ΚΕΠΕ, σύμφωνα με τηv αριθμ.
1680/13.5.2020 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσει την πλήρωση μίας
(1) οργανικής θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδας κατόχου διδακτορικού διπλώματος,
στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:
«Οικονομικά των Επιχειρήσεων
και των Αγορών»
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις
ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με
το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό
δίπλωμα).
Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν
στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ
(Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301,
τηλ. και 210 3676350, 210 3676404),
μέσα σε αποκλειστική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τηv επoμέvη της
τελευταίας δημoσίευσης της παρούσας
στov ημερήσιο τύπο, σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά.
Περισσότερες πληροφορίες και το πλή-

ρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται
από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ και από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ
www.kepe.gr
Αθήνα, 13 Μαΐου 2020
Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας
Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.
Χανιά,15 Μαϊ 20
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2020
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών &
Συμβάσεων, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την
παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο
κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς,
εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί
του συνολικού τζίρου, με κατώτατο
ποσοστό εκκίνησης των προσφορών
το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους
της παρούσας. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών,
με δυνατότητα ανανέωσης για χρονικό

διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών.
H διακήρυξη με Γενικούς - Ειδικούς
όρους και το σχέδιο της σύμβασης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
namfi.gr/procurement-announcements.
Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε
έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το
Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι
Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από
07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€.
Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026781
(2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
μέχρι την 28 Μαϊ 20 και ώρα 13:00 στα
γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 29 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 στην
Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο
του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115
ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/
ΔΠΣ Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ: 2821026781.
Υπτγος Κλεάνθης Καρατσίν
Διοικητής

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
23/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
26/05/2020
27/05/2020
27/05/2020

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
12.00
18.30
08.00
14.30
17.30
08.15
17.00
18.30
21.00
18.30
08.15
21.00

7
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 21-05-2020 ΕΩΣ 27-05-2020
ΠΛΟΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ANDROS JET
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ

ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε.
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
HELLENIC SEAWAYS
SEAJETS
ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε.
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
HELLENIC SEAWAYS
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
SEAJETS
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
SEAJETS

ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ
ΚΕΑ
ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
ΚΕΑ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ

ΑΦΙΞΕΙΣ 21-05-2020 ΕΩΣ 27-05-2020
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
23/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
26/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
07.40
15.20
07.00
07.40
20.00
17.50
07.00
12.15
07.30
07.00
17.50
15.55

ΠΛΟΙΟ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ARTEMIS
ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ
ΜΑΚΕΔΩΝ
MARMAΡΙ ΕΞΠΡΕΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ANDROS JET

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
HELLENIC SEAWAYS
SEAJETS
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε.
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
SEAJETS
HELLENIC SEAWAYS
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
SEAJETS
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε.
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΑ
ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΑ
ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
ΚΕΑ
ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς
Site: http://www.ypernomarhia.gr
Email: info@ypernomarhia.gr
Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr

210 6984147
213 2064100, 1539
213 2005100

Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

ΔΕΗ
Site: http://www.dei.gr/
Email: info@dei.com.gr
Βλάβες Αθηνών
Βλάβες Πειραιώς
Βλάβες Περιστερίου
Βλάβες Μεσογείων
Βλάβες Ελευσίνας
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς
Βλάβες Καλλιθέας

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509

Email: grammatia@athens-trolley.gr
210 25.83.300-6
Η.Σ.Α.Π. (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομός Πειραιά - Κηφισιάς)
Site: http://www.isap.gr
Email: pro@isap.gr
210 3248311-17
Ο.Α.Σ.Α.
Site: http://www.oasa.gr/
Email: oasa@oasa.gr
210 8200999
Ο.Α.Σ.Α.: Πληροφορίες δρομολογίων αστικών λεωφορείων185
Προαστιακός: Πληροφορίες επιβατών
Site: http://www.proastiakos.gr
Email: info@proastiakos.gr
210 5272000
ΤΡΑΜ
Site: http://www.tramsa.gr
Email: commercial@tramsa.gr

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

1022,
210-214.4056

ΟΤΕ
Site: http://www.ote.gr/
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών
121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών
18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου
11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού
129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού
139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής
14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών)
14944
Ώρα Ελλάδος
14844

Ε.ΘΕ.Λ.
Site: http://www.ethel.gr
Email: ethelbus@ethel.gr
210-49.18.788

210-49.33.002,
ΟΣΕ

Site: http://www.ose.gr/
Υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πελατών 1110
Πληροφορίες δρομολογίων
14944
ΚΤΕΛ
Πληροφορίες δρομολογίων
Σταθμός Κηφισού
Σταθμός Λιοσίων
Πληροφορίες δρομολογίων Ν. Αττικής

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Δημόσια επιχείρηση Aερίου (Δ.ΕΠ.Α.)
Site: http://www.depa.gr/
Email: pr@depa.gr(Δ.ΕΠ.Α.)
210 2701000
Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρία
Site: http://www.aerioattikis.gr/ παροχής αερίου Αττικής Α.Ε.)
1133
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Site: http://www.ametro.gr/
Email: info@ametro.gr
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ)
Site: http://www.athens-trolley.gr

210-99.78.000,
210-99.78.035,
210-99.78.057

14505, 14944
210 5124911
210 8317109
210 8808080

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
Δρομολόγια πλοίων
Πειραιά
Ραφήνα
Λαύριο
Αγ. Κωνσταντίνος
Ηγουμενίτσα

14944
210 4593000
22940 22300
22920 25249
22350 31759
26650 99460
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Διεθνής αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Site: http://www.aia.gr/
Email: airport_info@aia.gr
210-3530.000

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ερευνα: Η πανδημία
άλλαξε τη ζωή
του 70%
των εργαζομένων
στην Ελλάδα
Τη ραγδαία επίδραση που έχει η
πανδημία του κορωνοϊού και τα
περιοριστικά μέτρα στον τομέα της
αγοράς εργασίας φανερώνει νέα
έρευνα.
Στην έρευνα που διενήργησε το
kariera.gr προκύπτει ότι προ της
άρσης των μέτρων 6 στους 10 εργαζόμενους δεν δούλευαν, καθώς ήταν
άνεργοι ή σε καθεστώς αναστολής
σύμβασης εργασίας. Το 70% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εργασία
τους έχει επηρεαστεί αρκετά έως
πολύ από τον COVID-19, ενώ 1 στους
2 έχει σκεφτεί λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού να κάνει επαγγελματική
στροφή σε άλλο επάγγελμα.
Από τον πληθυσμό αυτών που δεν
εργάζονται (μέχρι τις 21 Απριλίου),
ένας στους δυο τόνισε ότι δεν ήταν
άνεργος/η πριν τον κορωνοϊό και
πως η εργασιακή τους κατάσταση
οφείλεται στις επιπτώσεις της
πανδημίας.
Κορωνοϊός και εργασία: Τα βασικά
ευρήματα της έρευνας
Η έρευνα του kariera.gr διεξήχθη
στο διάστημα 6 με 21 Απριλίου και
έγινε σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα
ανθρώπων καθώς συμμετείχαν 8.581
εργαζόμενοι/ες.
Mεταξύ άλλων εξετάζει: την ένταξη
υπαλλήλων από τους εργοδότες στα
κυβερνητικά μέτρα (εκ περιτροπής
εργασία, αναστολή εργασίας κλπ),
την αξιοποίηση της άδειας ειδικού
σκοπού για τους εργαζόμενους
γονείς, το καθεστώς εργασίας κατά
τη διάρκεια του COVID-19 (εργασία από το σπίτι/τηλεργασία ή με
φυσική παρουσία),τις επιφυλάξεις
εργαζομένων που έχουν φυσική
παρουσία στην εργασία τους και
το αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας ως προς τα μέτρα πρόληψης
των εταιρειών τους, την πρόθεση
αναζήτησης εργασίας από τους
μη εργαζομένους και τον βαθμό
παρατήρησης μη ενδεδειγμένων
εργοδοτικών πρακτικών.

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη
για εργασία, οικονομία
και τουρισμό την Τετάρτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσει το
σχέδιο της Κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, το οποίο
θα εξειδικευθεί αμέσως μετά από τους αρμόδιους Υπουργούς. Η παραπάνω εξέλιξη
επικυρώνει πως θα είναι καθοριστικό για τις οικονομικές και - αναπόφευκτα - τις πολιτικές
εξελίξεις των επομένων μηνών, όπως επισημαίνουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, το
οικονομικό αποτύπωμα της εφετινής τουριστικής κίνησης.
Μολονότι είναι σαφές πως το καλοκαίρι του 2020 δεν
μπορεί εκ των πραγμάτων να συγκριθεί με το περσινό,
στην κυβέρνηση ευελπιστούν βασίμως ότι η χώρα μας
διεκδικεί εκ των πραγμάτων και τελικώς θα λάβει ένα
μεγαλύτερο κομμάτι από μία σαφώς μικρότερη πίτα. Στην
εμπροσθοφυλακή της προσπάθειας να διασωθεί όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από τον φετινό τουρισμό έχει
μπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αξιοποιεί την διευρυνόμενη επιρροή του, προκειμένου να θωρακίσει με τον
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο το εγχώριο τουριστικό
προιόν σε ένα καλοκαίρι γενικευμένης αβεβαιότητας.
Είναι, επίσης, σαφές πως τα θετικά επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν στην κυβέρνηση να φέρνει εγγύτερα
τις διακριτές φάσεις του σχεδίου σταδιακής άρσης της
καραντίνας. Στο πλαίσιο αυτό, τα εποχικά και λοιπά τουριστικά καταλύματα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν
σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μετά του Αγίου

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Πνεύματος, στις 8 Ιουνίου.
Από το προηγούμενο Σάββατο και εντεύθεν Κυριάκος
Μητσοτάκης, η επιτελική του ομάδα αποτελούμενη από
τους Γρηγόρη Δημητριάδη, Γιώργο Γεραπετρίτη, Άκη
Σκέρτσο, Στέλιο Πέτσα και Δημήτρη Τσιόδρα, αλλα και
οι συναρμόδιοι Υπουργοί βρίσκονται σε διαρκείς συνεννοήσεις και συσκέψεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί το
συνολικό κυβερνητικό πακέτο για τον τουρισμό.
Ο πρωθυπουργός, κατά πληροφορίες, είχε τη Δευτέρα το
μεσημέρι εκ νέου συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό,
Χάρη Θεοχάρη, ενώ τις επόμενες ώρες – εντός της ημέρας
ή το αργότερο την Τετάρτη – προγραμματίζεται η κρίσιμη,
όπως όλα δείχνουν, ευρεία διυπουργική σύσκεψη υπο
τον κ. Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του κουαρτέτου
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Τουρισμού, ώστε να μπουν οι τελευταίες
πινελιές στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΜΑΪΟΥ 2020

Aegean: Αναγκαία
η κρατική στήριξη
αλλά όχι σε κρατικοποίηση
Για το πιο δύσκολο τρίμηνο που έχει αντιμετωπίσει
στην 20ετή της πορεία η εταιρεία, έκανε λόγο
ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης,
μιλώντας σήμερα σε τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης
των αναλυτών και επενδυτών, επισημαίνοντας την
ανάγκη κρατικής ενίσχυσής της εταιρείας, χωρίς
ωστόσο κρατικοποίηση της μέσω παροχής μετοχών με δικαιώματα ψήφου στο ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη, ενώ η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά, με τον Ιανουάριο να καταγράφει
αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 11% και ο
Φεβρουάριος κατά 7%, επιδεικνύοντας ιδιαίτερα
θετική πορεία, και με ένα πολύ πετυχημένο 2019
και ένα θετικό ξεκίνημα το 2020, ήρθε ο Μάρτιος
– οπότε και κηρύχθηκε επισήμως από τον ΠΟΥ
η πανδημία του κορονοϊού – και κατέγραψε 56%
μείωση της επιβατικής κίνησης και κατά 30%
περιορισμένες πτήσεις.
Ο δείκτης πληρότητας από 82% στις αρχές του
έτους, έπεσε στο 57% τον Μάρτιο, ποσοστό το
οποίο η εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά.
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους, αυτά περιορίστηκαν κατά 15%, γεγονός
το οποίο οφείλεται στην κατά 59% μείωση των
εσόδων τον Μάρτιο. Ο τρίτος μήνας του πρώτου
τριμήνου μάλιστα, κατέγραψε 35% μείωση επιβατών, με τις ζημιές το Μάρτιο να διαμορφώνονται
σε 43-44 εκατ. ευρώ.
Ο πρόεδρος της Αegean χαρακτήρισε ιδιαίτερα
κρίσιμο το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κατά το
οποίο, όπως είπε, η πτητική δραστηριότητα θα
είναι περιορισμένη. Ήδη τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο καταγράφηκε μείωση 90% στις πτήσεις
και 98% στην επιβατική κίνηση. Για το β’ τρίμηνο
της χρονιάς, ανέφερε ότι το μηνιαίο κόστος για
την εταιρεία έχει περιοριστεί σε 26 έως 28 εκατ.
ευρώ, με την αεροπορική να "καίει", μηνιαίως,
ρευστότητα ύψους 40 εκατ. ευρώ. Εκτίμησε
ωστόσο, πως το τρίτο τρίμηνο θα είναι ελαφρώς
καλύτερο, επειδή θα βελτιωθούν οι ταμειακές ροές
(cash flow), αλλά όπως ανέφερε, θα απαιτηθούν
μήνες ωσότου τα έσοδα μίας πτήσης να υπερβούν
το κόστος (variable cost). Προέβλεψε στις αρχές
του Ιουλίου να έχει επανέλθει περίπου το 25%
του πτητικού έργου, το οποίο να φθάσει το 50%
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το 2020 θα είναι χωρίς
αμφιβολία ο χειρότερος χρόνος στην ιστορία μας
και θα αποτελέσει πρόκληση στην ικανότητά μας
να προσαρμοζόμαστε και να επιβιώνουμε, ανάφερε και πρόσθεσε πως δεν υπήρξε τομέας που
να έχει σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες που
να μην επηρεάστηκε, είτε λίγο, είτε περισσότερο.
Το θετικό είναι ότι από αυτήν την κρίση, το brand
της Ελλάδας βγαίνει πιο ισχυρό.

