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Το φάντασμα της κρίσης
χρέους είναι εδώ
Μετά το σοκ της πανδημίας
και την απόλυτη νάρκωση της
οικονομικής δραστηριότητας
πλέον τα βλέμματα είναι
στραμμένα στην ταχεία
ανάσχεση της ύφεσης και στη στήριξη της
απασχόλησης. Ομως, το φάντασμα της
κρίσης χρέους του 2009 πλανάται ξανά πάνω
από την Ευρώπη στοιχειώνοντας κυρίως τις
χώρες τις οποίες χτύπησε ανελέητα. Ο
κίνδυνος είναι υπαρκτός και οι αναλυτές
κρούουν από τώρα τον κώδωνα του κινδύνου
για μία ενδεχόμενη νέα υπαρξιακή απειλή
της νομισματικής ένωσης.
Η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία
καταρρέουν υπό το βάρος του lockdown,
καταγράφοντας σοκαριστικά ποσοστά ύφεσης – για τη χώρα μας προβλέπεται για το
2020 συρρίκνωση από 10% έως 15%, ενώ για
την ευρωζώνη 7,75%. Αν και οι οικονομολόγοι
μιλούν για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το
2021, οι εκτιμήσεις δείχνουν πως στην πραγματικότητα η ζώνη του ευρώ θα χρειαστεί,
στο καλύτερο σενάριο, τουλάχιστον δύο
χρόνια για να ανακάμψει πλήρως. .

Ανοίγουν τα χερσαία
σύνορα στις 15 Ιουνίου
Τη δέσμευση πως θα τηρηθούν
τα χρονοδιαγράμματα και τα
χερσαία σύνορα θα ανοίξουν
στις 15 Ιουνίου ανέλαβε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα
ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Βόρεια Ελλάδα
έχει το πλεονέκτημα ότι εξαρτάται από τον
οδικό τουρισμό και ως εκ τούτου θα
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις όποιες
επιδημιολογικές ανησυχίες στηρίζοντας
παράλληλα τον τουρισμό. Χθες το μεσημέρι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές
συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και
τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο
Ζέρβα, στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας
του πρωθυπουργού εκτός Αττικής, μετά τη
μερική άρση των μέτρων υγειονομικής
προστασίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι
στόχος του είναι να παρακολουθήσει την
πρόοδο στα έργα αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αφού το
πρόγραμμα δράσεων της κυβέρνησης
παραμένει ενεργό παρά την πανδημία του
Covid-19. Όπως τόνισε, επιδίωξή του είναι η
ακριβής τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
που έχουν οριστεί και η κυβέρνηση να κριθεί
από τα πεπραγμένα της.

ΙΕΛΚΑ

ΔΕΚΟ

Σχολεία

Μία σειρά από συνήθειες που υιοθετήθηκαν
λόγω της εμφάνισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να διατηρηθούν από μεγάλες ομάδες των καταναλωτών,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που
πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ.

Tο νέο χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποιήσεων,
αλλά και την άμεση ανάγκη διασφάλισης της
απρόσκοπτης λειτουργίας των βασικών ΔEKO
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες παρουσιάζει η Kομισιόν.

«Πολύτιμες» χαρακτήρισε η υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τις ώρες που θα
περάσουν τα παιδιά του δημοτικού με τους
δασκάλους και τις δασκάλες μέχρι τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα μείνουν ανοιχτά τα σχολεία
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

➞ σελ. 8

Αυτά είναι τα 15 νέα πιστοποιητικά
που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

Σ

τα ΚΕΠ εντάσσονται 15 πιστοποιητικά αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που
έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από
τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που
συμπληρώνει τις ηλεκτρονικές και
όχι μόνο υπηρεσίες που υλοποιούνται
από το gov.gr. Η υπηρεσία αφορά τους
πολίτες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και εντάσσεται στο πλαίσιο μετεξέλιξης των
ΚΕΠ στο μοναδικό σημείο φυσικής
επαφής των πολιτών με το Δημόσιο.
Επιπλέον, έπειτα από πρόταση της
κοινής ομάδας εργασίας που έχει
συσταθεί μεταξύ του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) μεταξύ των
πιστοποιητικών που θα χορηγούνται
από τα ΚΕΠ είναι και το πιστοποιητικό
περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική) για
τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
Ατόμων με Αναπηρία.
Τα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι
στο εξής διαθέσιμα από τα ΚΕΠ, είναι
τα εξής:
Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή
μη κληρονομιάς αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή
μη κληρονομιάς αρμοδιότητας πρωτοδικείου.
Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή
μη διαθήκης αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή
μη διαθήκης αρμοδιότητας πρωτοδικείου.

Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης
κληρονομικού δικαιώματος αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης
κληρονομικού δικαιώματος αρμοδιότητας πρωτοδικείου.
Πιστοποιητικό περί αφαίρεσης /
retirada / τροποποίησης κληρονομητηρίου αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Πιστοποιητικό περί αφαίρεσης /
retirada / τροποποίησης κληρονομητηρίου αρμοδιότητας πρωτοδικείου.
Πιστοποιητικό περί μη υποβολής και
περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης
δικαστικής ρύθμισης για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση ιδιωτικής

κεφαλαιουχικής εταιρείας ΙΚΕ αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
προσωρινή ή οριστική αρμοδιότητας
πρωτοδικείου.
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη
άσκησης ένδικων μέσων κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου αρμοδιότητας
ειρηνοδικείου.
Χορήγηση πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής
αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Χορήγησης πιστοποιητικού περί
μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή
απόδοσης μισθίου αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη
άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως

ή αρνητικής δήλωσης τρίτου αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Υπενθυμίζεται ότι το προσεχές χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί
η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του solon.gov.gr και των ΚΕΠ,
προκειμένου τόσο η αποστολή του
αιτημάτων όσο και η παραλαβή των
διοικητικών προϊόντων να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η
συνεργασία των δύο υπουργείων θα
συνεχιστεί προκειμένου να ενταχθεί
στα ΚΕΠ το σύνολο των διοικητικών
διαδικασιών των Ειρηνοδικείων και
των Πρωτοδικείων, με στόχο τόσο τη
βελτίωση της φυσικής εξυπηρέτησης
του Πολίτη όσο και τη βελτίωση των
υπηρεσιών που παρέχονται από το
δικαστικό μας σύστημα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΤΕΡΝΑ: Έτοιμο
το πρώτο σκέλος
ανάπτυξης της Μαρίνας
Αγίας Νάπας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
της πολυτελούς ανάπτυξης «Ayia Napa
Marina» στην Κύπρο ανακοίνωση η
εταιρεία ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για ένα
έργο συνολικού προϋπολογισμού 250
εκατ. ευρώ και αποτελείται από δύο
φάσεις κατασκευής, με την ΤΕΡΝΑ να
είναι ανάδοχος για την κατασκευή και
των δύο φάσεων.
H πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε,
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 80
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το σύνολο
των λιμενικών εγκαταστάσεων και
υποδομών, τα βασικά κτίρια λειτουργίας, την εσωτερική οδοποιία και τις Η/Μ
εγκαταστάσεις της μαρίνας.
Πιο αναλυτικά, η μαρίνα, δυναμικότητας
600 θέσεων ελλιμενισμού, έχει βάθος
από 4,5 έως 6 μέτρα και μπορεί να
φιλοξενήσει σκάφη μήκους έως και 65
μέτρα. Στην ξηρά μπορούν να αποθηκευτούν σκάφη μήκους μέχρι 10 μέτρα
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τεσσάρων επιπέδων (Dry Stack). Για
όλα τα σκάφη, μήκους έως 30 μέτρα,
δίνεται η δυνατότητα πλαγιοδέτησης
(finger style berthing) με παροχή όλων
των υπηρεσιών.
Στα βασικά στοιχεία των λιμενικών
υποδομών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ
άλλων:
• Ο προσήνεμος κυματοθραύστης
• Ο κρηπιδότοιχος από προκατασκευασμένους τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.)
• Η επίχωση για τη δημιουργία της
χερσαίας ζώνης της μαρίνας, όπου
θεμελιώνονται τα έργα της Β' φάσης
• Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης της
μαρίνας
• Ο υπήνεμος μώλος
• Η τεχνητή παραλία στο δυτικό σύνορο
της μαρίνας
Υπενθυμίζεται ότι, η δεύτερη φάση του
έργου που είναι σε εξέλιξη, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο πολυώροφων
κτιρίων (high rise), συγκροτήματος
πολυτελών κατοικιών και εμπορικής
ζώνης. Συγκεκριμένα, κατασκευάζονται
δύο πύργοι, ύψους περίπου 115 μέτρων
και συνολικής επιφάνειας 28.000 τ.μ.
και 30.000 τ.μ. αντίστοιχα, που θα
στεγάσουν πολυτελή διαμερίσματα, συγκρότημα κατοικιών που θα αποτελείται
από 29 επαύλεις συνολικής επιφάνειας
16.500 τ.μ. περίπου, καθώς και εμπορικό
κέντρο συνολικής έκτασης πλέον των
8.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην
καρδιά της μαρίνας και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολυτελή εμπορικά
καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, τριώροφο υπέργειο parking
και χώρο εκδηλώσεων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Ανοίγουν ξανά
για το κοινό τα γραφεία
της Τειρεσίας ΑΕ

ΙΕΛΚΑ:

Ενας στους 2 καταναλωτές
δεν θα πάει σε καφέ
ή εστιατόριο μέσα στο 2020

Μ

ία σειρά από συνήθειες που υιοθετήθηκαν λόγω της εμφάνισης της εξάπλωσης
της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να διατηρηθούν από μεγάλες ομάδες
των καταναλωτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε
το ΙΕΛΚΑ.
Αναλυτικότερα, μόλις το 38%
του κοινού έχει σταματήσει
να φοράει γάντια μία χρήσης
κατά την επίσκεψη του στα
καταστήματα, το 11% θα σταματήσει άμεσα και το 13% μέσα
στο 2020. Ένας στους τρεις
καταναλωτές θα συνεχίσει να
φοράει γάντια και το επόμενο
έτος. Τα ποσοστά για τις μάσκες είναι ακόμα μεγαλύτερα.
Μόλις το 28% έχει σταματήσει
να φοράει μάσκα στα καταστήματα, το 15% θα σταματήσει
άμεσα και το 16% μέσα στο
2020. Το υπόλοιπο 41% θα
σταματήσει αργότερα.
Μεγάλη διείσδυση στην καθημερινότητα καταγράφεται για
τα αντισηπτικά με το 30% του κοινού να δηλώνει ότι δεν
θα σταματήσει ποτέ να κουβαλάει μαζί του αντισηπτικά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις στους δέκα θα διατηρήσουν την τάση της αποφυγής εξόδου από το σπίτι ακόμα
και το επόμενο έτος, ενδεικτικό της αίσθησης κινδύνου
που υπάρχει ακόμα και σήμερα.
Όσον αφορά στην αγορά της εστίασης που ξεκίνησε τη

E-mail: iho@otenet.gr

λειτουργία της στις 25 Μαΐου,
το 33% -ένας στους τρεις- θα
ξεκινήσει άμεσα τη συνήθεια
του φαγητού σε εστιατόριοταβέρνα, ενώ 17% αργότερα
μέσα στον χρόνο. Ένας στους
δύο όμως δεν θα επιστρέψει
στην οργανωμένη εστίαση
μέσα στο 2020.
Αναφορικά με τις προβλέψεις
των καταναλωτών σε σχέση
με τις διακοπές ένας στους
τέσσερις καταναλωτές (24%)
δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές
όπως έκανε κάθε χρόνο. Το
17% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα
σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια. Το 27% δεν θα κάνει
διακοπές φέτος, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 32%
(ένας στους τρεις) δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει.
Το 37% εκτιμά ότι θα έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές
τον Αύγουστο, το 16% νωρίτερα από τον Ιούλιο και το 15%
αργότερα μετά το καλοκαίρι μέσα στο 2020. Το 30% θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει φέτος να κάνει διακοπές, ενώ ένα
8% θεωρεί ότι δεν μπορέσει κάνει διακοπές ούτε το 2021.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, έχοντας λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας που ορίζονται
από τις αρμόδιες Αρχές για τη διασφάλιση
της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων της, σας ενημερώνει ότι από την
Τετάρτη 27/05/2020 θα ξεκινήσει και πάλι
να υποδέχεται κοινό στα γραφεία της (Αλαμάνας 1, Μαρούσι) για την εξυπηρέτηση των
αιτημάτων τους.
Για την αποφυγή συγχρωτισμού, αλλά και
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, συστήνουμε
ισχυρά την προγραμματισμένη επίσκεψη
στα Γραφεία μας καλώντας στο τηλέφωνο
210 36 76 700.
Επισημαίνεται ότι το γραφείο εξυπηρέτησης
κοινού θα συνεχίζει να δέχεται κάθε είδους
αιτήσεις των ενδιαφερομένων (πρόσβασης,
διόρθωσης, αντίρρησης κλπ) και μέσω:
· ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αλαμάνας 1,
15125 Μαρούσι, υπόψη Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού
· email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
tiresias@tiresias.gr
· FAX στο 210 36.76.750.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και
υπενθυμίζουμε ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές ο στόχος όλων μας είναι κοινός: Μένουμε
Ασφαλείς – Παραμένουμε υγιείς – Περιορίζουμε τη διάδοση του ιού – Ευχόμαστε για
την ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα
και αυτό φροντίζουμε καθημερινά.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στο τηλέφωνο: 210 36 76 700 τις εργάσιμες ημέρες, από
9πμ έως 4μμ ή να επισκεφθείτε το www.
tiresias.gr

Τροχαία: Πάνω από 1.500 κλήσεις για κράνοςράμπες ΑμεΑ σε μια βδομάδα

Σύψας: «O ιός μπορεί
να μεταδοθεί σαν πυρκαγιά»

Το στοχευμένο πρόγραμμα «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και
εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης, για την αντιμετώπιση
των λεγόμενων «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, συνεχίζει σε όλη τη
χώρα η Ελληνική Αστυνομία.
Στο πλαίσιο αυτό, από 18 έως 24 Μαΐου, από 934 συνεργεία τροχαίας ελέγχθηκαν
13.329 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.592 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 380 παραβάσεις για στάθμευση σε ράμπες διάβασης ατόμων
με αναπηρία.
Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (516), του
Ηρακλείου (152), της Θεσσαλονίκης (126), της Αχαΐας (97), της Β’ Δωδεκανήσου
(71) και της Αλεξανδρούπολης (62).
Σύμφωνα νμε την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο
την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την
αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Την ανησυχία του για τον εφησυχασμό που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην κοινωνία για τον κορωνοϊό, εξέφρασε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας,
Νίκος Σύψας.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι στην Ελλάδα τα κρούσματα
είναι πάρα πολύ λίγα, έχουμε τον καλύτερο δείκτη Ρ0 σε όλη την Ευρώπη και
υπάρχει στην κοινωνία ένας εφησυχασμός ότι «τελειώσαμε».
«Δυστυχώς ο ιός είναι ακόμη εδώ και μπορεί να γυρίσει απότομα. Ο ΠΟΥ
είπε το αυτονόητο, ότι αν παραβιάσουμε τους βασικούς κανόνες, που είναι
ο κανόνας της απόστασης όλα όσα κερδίσαμε θα τα χάσουμε και ταχύτατα»,
τόνισε ο κ. Σύψας.
Ο καθηγητής τόνισε ότι σε δυο εβδομάδες θα δούμε τις επιπτώσεις των συνωστισμών σε πλατείες και μπαρ και εξέφρασε την ελπίδα «να μην είναι άσχημες».
Προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει νέο κύμα της πανδημίας «ανά πάσα
στιγμή» και έφερε ως παράδειγμα τη Γερμανία, όπου σε κάποιες περιοχές η
παραβίαση των κανόνων έφερε ξαφνικά 150 κρούσματα σε μία ημέρα.
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Δύο χρόνια «λουκέτο»
στο Πόρτο Καρράς
Για να προχωρήσει η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που προβλέπει τη ριζική
ανακαίνιση-αναβάθμιση του συγκροτήματος.
Αν και η συμφωνία για την πώληση έχει ανακοινωθεί επίσημα, δεν έχει οριστικοποιηθεί,
καθώς εκκρεμεί ο τελευταίος εκτεταμένος
έλεγχος (full due diligence) από την πλευρά της
Belterra.
Λουκέτο για δύο χρόνια μπαίνει στο Πόρτο
Καρράς. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες
σχετικά με τις αποφάσεις και τα πλάνα της
Belterra Investments, δηλαδή της εταιρίας του
Ιβάν Σαββίδη που απέκτησε το εμβληματικό
συγκρότημα μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την οικογένεια Στέγγου.
Η συγκεκριμένη απόφαση φέρεται να ελήφθη με στόχο να προχωρήσει γρήγορα και
πιο αποτελεσματικά το επενδυτικό πλάνο του
Σαββίδη που προβλέπει την ριζική ανακαίνιση
και αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων,
του περιβάλλοντος χώρου και όλων των άλλων
υποδομών, με το ύψος του να υπερβαίνει τα 120
εκ. ευρώ.
Πρόκειται όμως για ανατροπή του μέχρι
πρότινος σχεδιασμού καθώς η πλευρά Σαββίδη
σκόπευε φέτος να λειτουργήσει τη μία από τις
δύο μονάδες του συγκροτήματος.
Πριν λίγες μέρες ωστόσο, σε συναντήσεις που
υπήρξαν και με τα σωματεία των εργαζομένων
ανακοινώθηκε ότι τελικά το Πόρτο Καρράς θα
κλείσει όχι μόνο για την τρέχουσα, αλλά και για
την επόμενη σεζόν, προκειμένου να υλοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμισή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα προέκυψαν
και σοβαρές διαφωνίες επί των εργασιακών
ζητημάτων και των αποζημιώσεων, δεδομένου
ότι πλέον δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα
για την επόμενη μέρα των εργαζομένων (στα
ξενοδοχεία, το καζίνο και τις άλλες υποδομές)
του συγκροτήματος. Μάλιστα σύμφωνα με
ενημερωμένες πηγές, για σήμερα Παρασκευή
είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση με τη
συμμετοχή της ΓΣΕΕ και των δικηγόρων των
δύο πλευρών.
Η απόφαση της Belterra για αναστολή λειτουργίας του Πόρτο Καρράς έχει προκαλέσει αναταραχή στην περιοχή, καθώς το εμβληματικό
συγκρότημα αποτελεί «πόλο αναφοράς» αλλά
και πηγή «ζωής» για όλη την περιφέρεια του Ν.
Μαρμαρά και της Σιθωνίας. Έτσι, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αντιδράσεις της
τοπικής κοινωνίας και κυρίως του εμπορικού
κόσμου.
Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν ενώ την ίδια ώρα
εξακολουθεί να επικρατεί ένα σχετικά θολό
τοπίο γύρω από τη συμφωνία πώλησης που
έκλεισε με το τίμημα να διαμορφώνεται στα
205 εκ. ευρώ, περιλαμβανομένων και των 50 εκ.
ευρώ για το δάνειο της Fortress που έχει ήδη
εξοφληθεί από την πλευρά Σαββίδη.
Παρόλα αυτά, αν και η συμφωνία έχει ανακοινωθεί επίσημα, δεν έχει οριστικοποιηθεί,
καθώς εκκρεμεί ο τελευταίος εκτεταμένος
έλεγχος (full due diligence) από την πλευρά της
Belterra. Που θα «καθορίσει» και το τελικό ύψος
του τιμήματος το οποίο θα πάρουν η Τεχνική
Ολυμπιακή και οι μέτοχοί της.
Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από
σχετικό δημοσίευμα της "D", ανακοινώθηκε ότι
στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης οι πωλητές,
δηλαδή η οικογένεια Στέγγου ευθύνονται για
χρονικό διάστημα 5 ετών από την κατάρτιση
της σύμβασης για απαιτήσεις σχετικά με φορολογικά ζητήματα, την κυριότητα των μετοχών
και των ακινήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο
της συναλλαγής και τον κατασκευαστικό κλάδο.

ΔΕΚΟ:

Tα «μυστικά» και
οι αλλαγές που έρχονται

T

ο νέο χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και την άμεση ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των βασικών ΔEKO που παρέχουν κοινωνικές
υπηρεσίες παρουσιάζει η Kομισιόν. Kρούει τον κώδωνα για τα προβλήματα που
θα έχουν ο OAΣA και τα EΛTA. Kαταγράφει τα εμπόδια σε ιδιωτικοποιήσεις με πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα EΛΠE, αλλά και την προετοιμασία που γίνεται σε άλλα
projects για να υπάρξει άμεση πρόοδος.
H Eπιτροπή αναφέρει πως «όπως
ήταν αναπόφευκτο,
η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε
τη λειτουργία της
Eλληνικής Eταιρίας
Συμμετοχών και Περιουσίας (EEΣYΠ)
και των εταιριών του
χαρτοφυλακίου της
και οδήγησε σε αναπροσαρμογές και/ή
σε αλλαγή των προτεραιοτήτων της,
καθώς και του χρονοδιαγράμματος μέρους των δεσμεύσεων της Eλλάδας».
«Oι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές
για τον Oργανισμό Aστικών Συγκοινωνιών Aθηνών και
τα Eλληνικά Tαχυδρομεία» αναφέρεται. Mια βασική
πρόκληση αποτελούν τα σημαντικά λειτουργικά και
οικονομικά προβλήματα των Eλληνικών Tαχυδρομείων», επισημαίνεται.
H πανδημία θα περιορίσει επίσης τη βελτίωση της
απόδοσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρίας
το 2020, αν και παραμένει εφικτή η πραγματοποίηση
λειτουργικών βελτιώσεων.
Πάντως, οι τεχνικές εργασίες για τη μεταβίβαση του
Oλυμπιακού Aθλητικού Kέντρου Aθηνών (OAKA) στην
EEΣYΠ συνεχίστηκαν με την υποβολή έκθεσης από τον
τεχνικό σύμβουλο τον Aπρίλιο του 2020.
H δυναμική της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων
που παρατηρήθηκε κατά τους προηγούμενους μήνες
δεν κατέστη δυνατόν να διατηρηθεί λόγω της έξαρσης
του κορωνοϊού.
H πανδημία επηρεάζει την εφαρμογή του προγράμματος
ιδιωτικοποιήσεων με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων
μέσω των δυσκολιών στη συνεργασία με δυνητικούς
επενδυτές, των επιπτώσεών της στις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, της μείωσης της διοικητικής
ικανότητας για υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και
της διακοπής κατασκευαστικών έργων, αναφέρεται.
Παρά το εν γένει αρνητικό εμπορικό περιβάλλον που
δημιούργησε η πανδημία, το Tαμείο Aξιοποίησης Iδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προχωρεί με τις ενέργειες
ωρίμανσης ακινήτων του Δημοσίου για την αξιοποίησή
τους, οι δε αρχές είναι υποστηρικτικές και προβαίνουν
στις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά τους.
Aυτό θα καταστήσει δυνατή την έναρξη των επόμενων
βημάτων στις αντίστοιχες πράξεις, σε μια περίοδο κατά
την οποία η κατάσταση θα ομαλοποιείται. Στο παρόν
στάδιο, η κατάσταση όσον αφορά τις τρέχουσες πράξεις
έχει ως εξής:
Παρά τη συνεχιζόμενη ισχυρή προσήλωση των αρχών
στον στόχο της πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων
προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση των

μετοχών στον προτιμητέο επενδυτή (τη
Lamda), το οικονομικό κλείσιμο καθυστερεί λόγω επιπλοκών
στη διαδικασία υποβολής προσφορών
για την ανάθεση της
άδειας λειτουργίας
καζίνου.
Mετά την απόρριψη
της πρώτης προσφυγής, ο αποκλεισθείς
υποψήφιος υπέβαλε
αίτηση ακύρωσης
συνοδευόμενη από
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Συμβουλίου της Eπικρατείας. Στις 7 Mαΐου, το ΣτE απέρριψε την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. H απόφαση αυτή ανοίγει
τον δρόμο για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής
προσφορών, αν και αυτή θα μπορέσει να ολοκληρωθεί
μόνο μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτE ως προς
την ουσία της αίτησης ακύρωσης.
Oι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποια
προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθηθεί μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού στα μέσα του 2019. Tο
TAIΠEΔ εξετάζει όλες τις δυνατές επιλογές. Ωστόσο,
μετά την πρόσφατη σημαντική πτώση της αξίας κεφαλαιοποίησης της εταιρίας, το TAIΠEΔ έκρινε σκόπιμο
να αναβάλει περαιτέρω την έναρξη της συναλλαγής για
μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
H σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη στις 13 Mαΐου 2020. Tο οικονομικό
κλείσιμο της παραχώρησης προβλέπεται να ακολουθήσει
εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
παραχώρησης.
Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, η προθεσμία για
την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών χρειάστηκε
να αλλάξει και η διαδικασία θα επαναληφθεί αφ' ης
στιγμής βελτιωθεί η κατάσταση.
Eπιτεύχθηκε ικανοποιητική πρόοδος και με τους δύο
διαγωνισμούς. Ωστόσο, η έναρξη του σταδίου υποβολής
δεσμευτικών προσφορών θα καθυστερήσει λόγω της
έξαρσης του κορωνοϊού.
Στοιχείο προόδου θεωρείται η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με βασικά στοιχεία της σύμβασης
παραχώρησης. Eπίσης, οι αρχές και η Eγνατία A.E.
αναμένεται να προχωρήσουν στην εκτέλεση όλων των
υπολειπόμενων ενεργειών που εκκρεμούν σε σχέση με
τη δημιουργία προδιαγραφών των έργων ώστε οι γέφυρες
να χαρακτηριστούν ως ασφαλείς, την αδειοδότηση των
σηράγγων, την ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των
σταθμών διοδίων και την επίλυση από την Eγνατία AE
των εκκρεμών ζητημάτων όσον αφορά τις συμβάσεις για
τους τέσσερις Σταθμούς Eξυπηρέτησης Aυτοκινητιστών
(ΣEA) των οποίων η κατασκευή δεν έχει προχωρήσει
από το 2011.
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ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

27°C - 35°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23°C - 33°C

ΠΑΤΡΑ

21°C - 35°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24°C - 30°C

ΛΑΡΙΣΑ

20°C - 34°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αλλεργική Ρινίτιδα:
Προσοχή
στα συμπτώματα
Οι πιο συνηθισμένες ανοιξιάτικες αλλεργίες είναι η αλλεργική
ρινίτιδα που μπορεί να συνοδεύεται και από επιπεφυκίτιδα και
το αλλεργικό άσθμα.
Τα συμπτώματα που προκαλεί
συνήθως η αλλεργική ρινίτιδα
είναι:
φτάρνισμα
μπούκωμα στη μύτη
φαγούρα στη μύτη ή στο λαιμό
καταρροή
πονοκέφαλος
βήχας
Για να γίνει η διάγνωση της
αλλεργικής ρινίτιδας είναι
απαραίτητος ένας πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ανατομικές ανωμαλίες όπως ένα στραβό
διάφραγμα, υπερτροφικές κάτω
κόγχες, πολύποδες στη μύτη ή
μεγάλα κρεατάκια στα παιδιά.
Πολύ συχνά χρειάζεται απεικονιστικός έλεγχος είτε με αξονική
είτε με μαγνητική τομογραφία
για να σταδιοποιηθεί πιο ολοκληρωμένα η νόσος. Σε ασθενείς
με άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα
είναι επιβεβλημένος και αλλεργιολογικός έλεγχος.
Η αγωνία του χρόνιου ασθενούς
είναι αν αυτό που έχει, θεραπεύεται ριζικά. Στην περίπτωση της
αλλεργικής ρινίτιδας η πρώτη
μας επιλογή αφορά την φαρμακευτική αγωγή.Η φαρμακευτική αγωγή έχει νόημα να
ξεκινάει πριν από την έναρξη
των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει πλύσεις με τα ειδικά
σπρέι θαλασσινού νερού και τις
συσκευές που κυκλοφορούν, τοπική εφαρμογή με κορτιζονούχα
σπρέι και χορήγηση αντιϊσταμινικών με σκοπό τον έλεγχο των
συμπτωμάτων και την καλύτερη
ποιότητα ζωής του ασθενούς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Ryanair:
3.000 απολύσεις

Το άνοιγμα του τουρισμού στη Μεσόγειο -και στην Ελλάδα- για το φετινό
καλοκαίρι καλωσορίζει η Ryanair, η
οποία προσφέρει μάλιστα και χαμηλές τιμές εισιτηρίων για κρατήσεις το
«θερμό» δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου.
Η Ryanair «θα λειτουργήσει με το
40% του πτητικού της προγράμματος
για φέτος τον Ιούλιο, μετά και τις ανακοινώσεις από τη μεγαλύτερη αγορά
της Μεσογείου, την Ισπανία, ότι αίρει
τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς από
την 1η Ιουλίου, σε συνέχεια των ανακοινώσεων που έχουν προηγηθεί από
την Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα, και
την Πορτογαλία ότι ανοίγουν εκ νέου
τα ξενοδοχεία και τις παραλίες τους
για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τους
βασικούς μήνες οικογενειακών διακοπών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
Η Ryanair θα προσφέρει καθημερινές πτήσεις από χώρες της Βόρειας
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της
Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου,
του Βελγίου, της Ολλανδίας, της
Γερμανίας σε βασικά αεροδρόμια
τουριστικών προορισμών της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της
Ελλάδας και της Κύπρου από την 1η
Ιουλίου.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, προκειμένου να καλωσορίσει την άρση
των προορισμών ανά την Ευρώπη,
η ιρλανδική low cost αεροπορική
έχει λανσάρει πωλήσεις εισιτηρίων
για ταξίδια μέσα στον Ιούλιο κι τον
Αύγουστο με τιμές που ξεκινούν μόλις
από 29,99 ευρώ (όχι μετ’ επιστροφής)
για κρατήσεις έως τα μεσάνυχτα της
28ης Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair Eddie Wilson η
εταιρεία θα προσφέρει έως 1.000
καθημερινές πτήσεις από την 1η
Ιουλίου «για οικογένειες που μετά
το lockdown των τελευταίων μηνών
έχουν μεγάλη ανάγκη διακοπών σε
μεσογειακούς προορισμούς πριν την
επιστροφή στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Καλωσορίζουμε τις κινήσεις
των κυβερνήσεων της Ιταλίας, της
Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και την Κύπρου να ανοιξουν εκ
νέου τα σύνορά τους, να άρουν τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να
αφήσουν πίσω την αναποτελεσματική
καραντίνα».

Πτώχευση κήρυξε
η μεγαλύτερη αεροπορική
της Λατινικής Αμερικής

Ο

μεγαλύτερος αερομεταφορέας της Λατινικής Αμερικής LATAM Airlines Group
κήρυξε σήμερα πτώχευση στις ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφερε να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ύστερα από τη βουτιά που κατέγραψαν οι δραστηριότητές
του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά θα συνεχίσει προς το παρόν να εκτελεί τις
λίγες αεροπορικές συνδέσεις που είναι ήδη προγραμματισμένες.

«Εφαρμόσαμε μια σειρά από δύσκολα μέτρα για να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο αυτής της πρωτόγνωρης αναταραχής
στη βιομηχανία, αλλά εν τέλει αυτή η πορεία αποτελεί την
καλύτερη επιιλογή», ανέφερε σε ανακοίνωση ο διευθύνων
σύμβουλος της LATAM Ρομπέρτο Άλβο.
«Ο όμιλος LATAM και οι συνδεόμενες με αυτόν εταιρίες
στη Χιλή, το Περού, τον Ισημερινό και την Κολομβία προχωρούν σε εθελοντική αναδιοργάνωση υπό την προστασία
του Άρθρου 11 (του πτωχευτικού κώδικα) στις ΗΠΑ»,
πρόσθεσε ο Άλβο.
Η εταιρία, που ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη μερική
μόνο επανέναρξη των πτήσεών της τον Ιούνιο, διευκρίνισε
ότι η απόφασή της δεν θα έχει κανένα άμεσο αντίκτυπο στις
δραστηριότητες μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.
Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ, στις ΗΠΑ, η προσφυγή στο Άρθρο 11 επιτρέπει σε μια εταιρία που δεν μπορεί να πλέον να
καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις της να αναδιαρθρωθεί
τελώντας σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές της.
Η LATAM είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που πέφτει

θύμα της πανδημίας της κορωνοϊού, ο οποίος παρέλυσε
τα αεροπορικά ταξίδια, και ακολούθησε το παράδειγμα
της κολομβιανής Avianca Holdings και της αυστραλιανής Virgin Australia Holdings ζητώντας προστασία από
τους πιστωτές της καθώς προσπαθεί να αναδιαρθρώσει
το χρέος της.
Τον Απρίλιο, η εταιρία μείωσε τις πτήσεις της κατά 95%
και ανέστειλε το σύνολο των διεθνών συνδέσεών της λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού.
Στα μέσα Μαΐου, η LATAM ανακοίνωσε την απόλυση 1.400
εργαζομένων στις μονάδες της στη Χιλή, την Κολομβία,
τον Ισημερινό και το Περού, μια απόφαση που ήρθε να
προστεθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για περίπου
800 υπαλλήλους. Ο αερομεταφορέας, που γεννήθηκε από
τη συγχώνευση της χιλιανής LAN και της βραζιλιάνικης
TAM, κανονικά εξυπηρετεί 145 προορισμούς σε 26 χώρες.
Έως πρότινος είχε πάνω από 42.000 υπαλλήλους και υπό
κανονικές συνθήκες εκτελεί 1.400 πτήσεις κάθε μέρα,
μεταφέροντας πάνω από 74 εκατ. επιβάτες τον χρόνο.

Νέο ρεκόρ θανάτων από κορωνοϊό στη Ρωσία
Νέο αρνητικό ρεκόρ σημείωσαν οι θάνατοι από τον Covid-19 στη Ρωσία, καθώς τις τελευταίες 24 ώρες κατέληξαν
174 άνθρωποι, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από τον κορωνοϊό στη χώρα σε 3.807.
Αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα 8.915 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 362.342. Η Ρωσία
είναι έτσι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.Ωστόσο ο αριθμός των
νέων κρουσμάτων έχει σταθεροποιηθεί και έχει αρχίσει μια ελαφρά μείωση.
Το πρακτορείο TASS σημειώνει πως ο ημερήσιος ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων σημείωσε σήμερα χαμηλό
ρεκόρ 2,5% έναντι 2,6% μια μέρα νωρίτερα. Επίσης ο αριθμός των ανθρώπων που ανέρρωσαν τις τελευταίες 24 ώρες
ανήλθε σε 12.331, ένα άλλο ημερήσιο ρεκόρ.Στην Περιφέρεια της Μόσχας επιβεβαιώθηκαν 817 νέα κρούσματα του
κορωνοϊού.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίσθηκε και πάλι στο Κρεμλίνο, απ' όπου είχε απομακρυνθεί κατά την
κορύφωση της πανδημίας της Covid-19.Ο εκπρόσωπός του, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε από την πλευρά του
πως πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο είχε εισαχθεί στα μέσα Μαΐου αφού είχε διαγνωσθεί θετικός στον
νέο κορωνοϊό. Ο ίδιος διευκρίνισε πως θα ξαναρχίσει να εργάζεται από το σπίτι του.
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Περισσότεροι
από 340.000 οι θάνατοι
από κορωνοϊό
σε όλο τον κόσμο

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει
τη ζωή σε τουλάχιστον 344.107 ανθρώπους
σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με
τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό
Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.
Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερα από 5.453.650
επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 196 χώρες και
εδάφη. Ο αριθμός αυτός των διαγνωσμένων
μολύνσεων, ωστόσο, αντανακλά μόνο ένα
κλάσμα του πραγματικού αριθμού λοιμώξεων, με μεγάλο αριθμό χωρών να εξετάζουν
μόνο τα κρούσματα που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Τουλάχιστον 2.133.900 από
αυτούς τους ασθενείς έχουν πλέον αναρρώσει.
Μέχρι σήμερα, αναφέρθηκαν παγκοσμίως
2.818 νέοι θάνατοι και 94.365 νέα κρούσματα.
Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο είναι η Βραζιλία (653), οι ΗΠΑ (518), και
το Μεξικό (215).
Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο τόσο σε αριθμό θανάτων (97.948), όσο
και κρουσμάτων (1.653.390). Τουλάχιστον
366.736 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.
Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 36.914
θανάτους σε σύνολο 261.184 κρουσμάτων, η
Ιταλία με 32.877 θανάτους (230.158 κρούσματα), η Γαλλία με 28.457 θανάτους (182.942
κρούσματα) και η Ισπανία με 26.834 θανάτους (235.400 κρούσματα), που αναθεώρησε
προς τα κάτω σήμερα τον απολογισμό της
πανδημίας.
Από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, το Βέλγιο είναι αυτό που μετρά τον
μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σύγκριση με
τον πληθυσμό του, έχοντας 80 θανάτους ανά
100.000 κατοίκους και ακολουθούν η Ισπανία
(57), η Ιταλία (54), το Ηνωμένο Βασίλειο (54)
και η Γαλλία (44).
Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο)
απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία, έχει επισήμως
82.985 κρούσματα (11 νέα) και 4.634 θανάτους
(κανένα νέο). Οι ασθενείς που ανέρρωσαν
φτάνουν τους 78.268.
Η Μοζαμβίκη το τελευταίο εικοσιτετράωρο
ανακοίνωσε τον πρώτο νεκρό εξαιτίας του
ιού στη χώρα.
Η Ευρώπη μέχρι τις 22:00 ώρα Ελλάδας
μετρά 172.575 θανάτους σε σύνολο 2.037.617
κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί
104.572 θανάτους (1.739.067 κρούσματα), η
Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 40.318
(749.247 κρούσματα), η Ασία 14.244 θανάτους
(454.748 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 8.870
θανάτους (351.099 κρούσματα), η Αφρική
3.398 θανάτους (113.402 κρούσματα) και η
Ωκεανία 130 θανάτους (8.476 κρούσματα).
Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού
Πρακτορείου από επίσημες πηγές και από
πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Θέση
μεταδιδακτορικού
βιολόγου συνεργάτη
στο Ινστιτούτο
Παστέρ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ,
προκηρύσσει την πλήρωση μίας
(1) θέσης μεταδιδακτορικού
συνεργάτη στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο Ανάπτυξη
πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά
της λεϊσμανίασης, Ακρωνύμιο NanoVacLeish με Κωδ.
Τ1ΕΔΚ-03902 & MIS 5031816
που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ
2014-2020 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο Βιολογίας
ή συναφούς επιστημονικού
πεδίου. - Διδακτορικό δίπλωμα
στην ανοσολογία παρασιτώσεων ή συναφούς επιστημονικού
αντικειμένου. - Άριστη γνώση
αγγλικών. Η γνώση της Αγγλικής
γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά
από το ΑΣΕΠ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Ερευνητική
εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και προκλινική αξιολόγηση εμβολίων έναντι πρωτοζωϊκών νοσημάτων. - Εμπειρία
στο χειρισμό ζώων εργαστηρίου
και στην εφαρμογή ζωικών
προτύπων βιοϊατρικής έρευνας.
- Εμπειρία σε μεθοδολογία ανοσολογίας λοιμώξεων, παρασιτολογίας, βιοχημείας, κυτταρικής
και μοριακής βιολογίας. - Εμπειρία στη χρήση βιοστατιστικών
και απεικονιστικών πακέτων
και βιοπληροφορικής ανάλυσης. - Εμπειρία στη διάχυση
αποτελεσμάτων έρευνας, μέσω
δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.
- Γνώση στην οργάνωση και
διαχείριση εργαστηρίου και
ερευνητικών έργων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά εντός τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης,
εν προκειμένω το αργότερο
μέχρι και την 7η Ιουνίου μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
prosopiko@pasteur.gr Οι
αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: Αίτηση
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
με Κωδικό Θέσης #8 για την
Πράξη με τίτλο Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της
λεϊσμανίασης και Κωδικό MIS
5031816 (όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος, αντιστοίχως).

Θέση ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας
ή αντίστοιχου τμήματος

Τ

ο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΝΠΙΔ
μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα) εποπτευόμενο
από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του
Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης myELeusis:
μύηση στην Ελευσίνα του
Χθες με τα μάτια του Σήμερα
της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - Ειδικές
Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014
- 2020, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη,
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται
με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω
αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με
ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται
στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης
του εν λόγω έργου. Το ύψος της αμοιβής συναρτάται
με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του
αντισυμβαλλόμενου, τη διάρκεια απασχόλησης, την
προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη,
τον ν. 4354/2015, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς
του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης
νομοθεσίας. Αντικείμενα-Προσόντα Τα αντικείμενα των
έργων, τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα του
έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι
Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης ή υπήκοοι
τρίτων χωρών εφόσον είναι
μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
και γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα ([1]), και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα
([2]): Κωδικός πρόσκλησης
ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
Κωδικός του προς ανάθεση
έργου MyEL-08 Ειδικότητα Απόφοιτος Τμήματος
Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή
αντίστοιχου Πλήθος ατόμων
1 Περιγραφή του προς ανάθεση έργου Συμβολή στην
καταγραφή καλών πρακτικών. Συμβολή στον καθορισμό των προδιαγραφών,
των απαιτήσεων χρηστών
και σεναρίων ψηφιακών
συστημάτων και εφαρμογών για μουσεία και αρχαιολογικούς με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Δοκιμαστική
χρήση, λειτουργία, αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης
εφαρμογών. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη παραδοτέων και επιστημονικών
δημοσιεύσεων. Συμβολή στη συλλογή και δημιουργία
περιεχομένου. Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή συναφής τίτλος. Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών στην κλασική αρχαιολογία. Άριστη
γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου Γ2 ή αντίστοιχου).
Επιθυμητά προσόντα Εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων
που αφορούν σε ψηφιακή αρχαιολογία. Εμπειρία στη
συλλογή υλικού και δημιουργία περιεχομένου, συγγραφή τεχνικών αναφορών και την αξιολόγηση λογισμικού
στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων. Εμπειρία
σε αρχαιολογική έρευνα. Επιμέλεια περιεχομένου με
τεχνολογίες της πληροφορικής. Εμπειρία σε ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων. Καλή γνώση β' ξένης γλώσσας
(Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) Επιπέδου Β2 ή
αντίστοιχου. Αιτήσεις το αργότερο μέχρι τις 02/06/2020
και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: Ερευνητικό
Κέντρο Αθηνά - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (ΝΑ Άκρο) Τ.Θ. 159,
67100 Ξάνθη Υπόψη κ. Κ. Καραμαλίδου.

Θέση επιστημονικού συνεργάτη για έρευνα και ανάπτυξη
σε κατανεμημένες γεωχωρικές βάσεις στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε την προκήρυξη μιας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση
ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο ExtremeEarth
- From Cop Μία (1) θέση έρευνας και ανάπτυξης σε κατανεμημένες γεωχωρικές βάσεις. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/
Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. - Πολύ καλές γνώσεις προγραμµματισμού
και ειδικά σε περιβάλλον βασισμένο στο Linux, την γραμμή εντολών και το Git, με περισσότερο επιθυμητές
τις γνώσεις προγραμματισμού σε Java - Γνώσεις σχετικά με τις γεωχωρικές βάσεις, και κυρίως των μεθόδων
βελτιστοποίησης ερωτημάτων και υλοποίησης των γεωχωρικών τελεστών. - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Οι αιτήσεις με πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 (23:59)
μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2020-1622 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.demokritos.gr Για
την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα
Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι
υποχρεωτική - βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

5
2 προσλήψεις ΤΕ Νοσηλευτών
στο Δήμο Ωραιόκαστρου
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
πλήρους απασχόλησης ,συνολικά δύο (2 ) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ που εδρεύει στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 121
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ. ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ &
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 4 ΜΗΝΕΣ 2 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 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΜΑΚ.ΑΓΩΝΑ ΓΩΝΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ Π.ΜΕΛΑΣ,ΟΡ.1ος ,
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Θεσσαλονίκης 57013. (τηλ. επικοινωνίας:
.2310 020970). 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, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail
info@dikeo.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής
όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα
με ευκρινή την υπογραφή του υποψηφίου. Συνίσταται η
τηλεφωνική επικοινωνία για την επιβεβαίωση της παραλαβής του φακέλου 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 στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. ΗΤΟΙ από 23-05-2020 έως 01-06-2020
.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.

50 προσλήψεις
για την 66η Ανθοκομική Έκθεση
του Δήμου Κηφισιάς
22/05/2020 A+ A- Αποστολή Εκτύπωση Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοίνωσε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού
πενήντα (50) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη
λειτουργία της 66ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου
Κηφισιάς (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) ως εξής: 101 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1 1 ΜΗΝΑΣ 102 ΔΕ
ΤΑΜΙΑΣ 1 2 ΜΗΝΕΣ 103 ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ 16 1 ΜΗΝΑΣ
104 ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 11 1 ΜΗΝΑΣ 105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 2 2 ΜΗΝΕΣ 106
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 4
1 ΜΗΝΑΣ 107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ 2 2 ΜΗΝΕΣ 108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ 4 1 ΜΗΝΑΣ
109 ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 5 2 ΜΗΝΕΣ 110 ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 4
1 ΜΗΝΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο
email της Ανθοκομικής Έκθεσης : flowershow@kifissia.
gr ή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή τους
με email να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην είσοδο
του γραφείου της Ανθοκομικής Έκθεσης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 3, 14562 Κηφισιά,
απευθύνοντάς την στην ¨ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007 112,
210 8019566). Δίνεται προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών, που
αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στους
χώρους ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. Από:22/05/2020
έως 26/05/2020 και ώρες: από 10:00 έως 14:00 ).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
4 θέσεις επιστημονικών
συνεργατών
στο Ινστιτούτο
Πληροφορικής
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή
Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του
Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο
24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου
64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την
απόφαση του ΔΣ συνεδρία 663η,
προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων
(4) επιστημονικών συνεργατών με
σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών
(3) μηνών με δυνατότητα παράτασης
έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος / έργου
με τίτλο iRTA - intelligent Robotic
high-precision Treatment Application
in rough terrain vineyards (Ε-12405)
- Grant Agreement 780265. ΘΕΣΗ
1: Μία (1) θέση συντονιστή σε έργο
έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα
εφαρμογής ρομποτικής τεχνολογίας
στην καλλιέργεια ακριβείας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο
Πανεπιστημίου Πληροφορικής/
Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα
Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Διδακτορικός τίτλος σπουδών
- Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση
ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
έρευνας & ανάπτυξης, και ειδικά σε
συντονιστικούς ρόλους - Μεγάλη
εμπειρία στην συγγραφή παραδοτέων
ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων έρευνας & ανάπτυξης - Μεγάλη ερευνητική
εμπειρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή/
και τη ρομποτική - Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας ΘΕΣΕΙΣ 2-4 Τρεις
(3) θέσεις έρευνας και ανάπτυξης
σε θέματα εφαρμογής ρομποτικής
τεχνολογίας στην καλλιέργεια ακριβείας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής/Επιστήμης υπολογιστών/Φυσικών
επιστημών ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/
Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. - Εμπειρία
στην ανάπτυξη ρομποτικών εφαρμογών σε ROS - Εμπειρία στην χρήση
συστημάτων code versioning και ειδικά
του Git - Ερευνητική εμπειρία στην
Τεχνητή Νοημοσύνη ή/και τη ρομποτική - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Εμπειρία
στην εκτέλεση πειραμάτων για την
αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων
- Μεταπτυχιακές σπουδές, και ειδικά
σε θέματα ρομποτικής Οι αιτήσεις με
πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Πέμπτη 4
Ιουνίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με
θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την
α.π. 015/2020-1624 Προκήρυξη, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
dd.protokol@admin.demokritos.gr Για
την επιβεβαίωση της υποβολής των
αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα
Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

2 θέσεις εργασίας
στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Τ

ο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24
του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς
και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 663η, προκηρύσσει την
πρόσληψη δύο (2) επιστημονικών συνεργάτών με σύμβαση
ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας
έξη (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με
τίτλο INFORE - Interactive Extreme-Scale Analytics and
Forecasting (Ε-12294) - Grant Agreement No 825070. Θέση
1: Έρευνας στην αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα. Θέση

2: Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για έρευνα και ανάπτυξη
στην τεχνητή νοημοσύνη και στο διαδίκτυο των πραγμάτων
Οι αιτήσεις με πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν
δεσμευτικά μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 (23:59) μέσω
e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/20201618 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.
demokritos.gr Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail
από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Η
παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της
είναι υποχρεωτική - βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Θέση επιστημονικού συνεργάτη ΠΕ Χημικού στο Ινστιτούτο
Πυρηνικών επιστημών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία
663η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου
με Φασματομετρία μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (Ε-10939) - (Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας, Παροχή Εξειδικευμένων
Ερευνητικών Υπηρεσιών- Απόφαση 628ης συν. Δ.Σ. 19-10-2018). Θέση 1: Επιστημονικού Συνεργάτη Πτυχιούχος Χημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σχετικό με τη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (συνάφεια
μεταπτυχιακού με το αντικείμενο) Οι αιτήσεις με πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Πέμπτη
4 Ιουνίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2020-1606 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.demokritos.gr Για την
επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι υποχρεωτική - βρίσκονται
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ 2020

5 θέσεις εξωτερικών
επιστημονικών
συνεργατών
στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, στο πλαίσιο υλοποίησης
του ερευνητικού προγράμματος/ έργου με τίτλο TRESSPASS - robust
Risk basEd Screening and alert
System for PASSengers and luggage
- Grant Agreement No 787120 (E12225), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για
σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου,
διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη των έργων, για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών
επιστημονικών συνεργατών, με τα
προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο
συνημμένο έγγραφο. Θέση 1: Προγραμματιστή Android & C++. Θέση
2: Πτυχιούχου Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την θέση
του Senior C++ Developer/Engineer.
Θέση 3: Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού ΗΥ ή
Πτυχιούχου Πληροφορικής, ή άλλου
σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την
διαχείριση (management) ερευνητικών έργων. Θέση 4: Προγραμματιστή
Java Back-End Θέση 5: Αποφοίτου
ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Project Communications
Manager Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τρίτη
30 Ιουνίου 2020 (23:59) μέσω e-mail
με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για
την α.π. 015/2020-1621 Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@
admin.demokritos.grhttp://www.
de m o k r it o s .g r/w p - c o nt e nt /
uploads/2020/05/0152020_1621.
pdfο Ινστιτούτο Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος
/ έργου με τίτλο D4Fly - Detecting
Document frauD and iDentity on
the fly - Grant Agreement No 833704
(E-12328), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις
για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας πέντε (5) μηνών με
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη
του έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με
τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται
στο συνημμένο έγγραφο. Θέσεις 1
και 2: Προγραμματιστών Back-End
Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα,
βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν
δεσμευτικά μέχρι την Πέμπτη 4
Ιουνίου 2020 (23:59) μέσω e-mail
με θέμα: ¨Αίτηση Υποψηφιότητας
για την α.π. 015/2020-1625 Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος¨, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:
dd.protokol@admin.demokritos.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Αρ. Πρωτ.: 7381
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης» Προϋπολογισμού 128.606,50 € πλέον ΦΠΑ με
CPV 44163230-1 & 44470000-5
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά

ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα
αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι
εγκατεστημένα σε:
- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305

και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ) ανά ομάδα υλικών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 18/06/2020 και ώρα:
15:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς

εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται
σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 478,13€ για
την ομάδα Α, & 807,94€ για την ομάδα
Β ή 1.286,00€ και για τις δύο ομάδες
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’
απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ
στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός
Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας
2421075183 και στην ιστοσελίδα www.
deyamv.gr
Βόλος, 22/05/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ
ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
2ΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε.
ΣΑΠΦΟΥΣ 63 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ. 210 9581694 – ΦΑΞ 210 9579647
Α.Φ.Μ. 099035142
Αρ. πρωτ. 030
Προκήρυξη διαγωνισμού
για την ασφάλιση των μελών του
Kυνηγετικού Συλλόγου Καλλιθέας
Ο 2ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Σαπφούς 63
στην Καλλιθέα (τηλ. 210 9581694), προκηρύσσει διαγωνισμό συμφεροτέρων
προσφορών με κλειστές προσφορές
για την ασφάλιση αστικής ευθύνης και
προσωπικού ατυχήματος των μελών του
για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021.
Ο Σύλλογος αριθμεί περίπου 1.600 με
1.800 ενεργά μέλη.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν
ταχυδρομικώς ή να παραδοθούν κατόπιν
συνεννοήσεως στα γραφεία του Συλλόγου Δευτέρα εως Παρασκευή 9.00-13.00
μέχρι την Δευτέρα 22/06/20.
Τους όρους του διαγωνισμού και τα ποσά
των καλύψεων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα γραφεία
του Συλλόγου, μέσω fax ή e-mail.
Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται ακριβώς στους όρους και τα ποσά
όπως αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα
κριθεί άγονος μόνο εάν δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.
Απαραίτητη μαζί με την προσφορά η
προσκόμιση σχεδίου συμβολαίου.
Καλλιθέα 26/05/2020
Το Δ.Σ.

Το email είναι:
iho@otenet.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Παράθυρο
για πολλαπλές αιτήσεις
στα δάνεια με εγγύηση
δημοσίου
Με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς
αξιολογούν οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες Εθνική, Eurobank, Alpha Bank
και Πειραιώς τις χιλιάδες αιτήσεις που
έχουν δεχτεί για την χορήγηση νέων δανείων προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα
ΤΕΠΙΧ ΙΙ που προσφέρει κρατική επιδότηση επιτοκίου για δυο χρόνια.
Την ίδια στιγμή τροχοδρομεί το νέο
πρόγραμμα που ετοιμάζει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και το οποίο προβλέπει
την εγγύηση του Δημοσίου έως 80%
για δάνεια κίνησης προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε αυτό μάλιστα, που
αναμένεται να βγει στον αέρα στις
αρχές του επόμενου μήνα υπάρχει μια
«έξτρα δυνατότητα» για τους υποψήφιους δανειολήπτες: μπορούν να
κάνουν αίτηση σε περισσότερες από μια
τράπεζες προκειμένου να αυξηθούν οι
πιθανότητες να αντλήσουν ρευστότητα
στο ενδεχόμενο που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τους δικούς του
λόγους, απορρίψει μια αίτηση ή εγκρίνει
μικρότερο ποσό.
Τα δύσκολα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Σε ότι αφορά το πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο
Euro2day.gr ότι οι αιτήσεις που έχουν
έως σήμερα εγκριθεί για τα δάνεια
μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν το «εύκολο» κομμάτι της διαδικασίας, καθώς πρόκειται για
επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις, έφτιαξαν τον φάκελό
τους μέσα σε ένα 24ωρο και έδωσαν
εγγυήσεις μέσω εξασφαλίσεων.
«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς
όσο προχωρούμε την αξιολόγηση των
αιτήσεων τόσο θα μπούμε σε πιο γκρίζα
ζώνη, καθώς θα έρθουμε σε επαφή με
επιχειρήσεις που δεν πληρούν προϋποθέσεις», αναφέρει στο Euro2day.gr
αρμόδια τραπεζική πηγή και προσθέτει:
«Έχουμε κάνει την επαφή με τον αιτούντα, ζητήσαμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τώρα θα δούμε ποιος μπορεί
να ολοκληρώσει τον φάκελο και ποιος
όχι. Βέβαια, όσο μπορούμε διευκολύνουμε, αλλά μέχρι ενός σημείου».

Σχολεία:

Κρατάμε τα βιβλία
για Σεπτέμβριο!
Α' και ΣΤ' Δημοτικού επηρέασαν την απόφαση για άνοιγμα

«Π

ολύτιμες» χαρακτήρισε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τις ώρες που
θα περάσουν τα παιδιά του δημοτικού με τους δασκάλους και τις δασκάλες
μέχρι τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα μείνουν ανοιχτά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κυρία Ζαχαράκη έκανε
λόγο για «βίαιη
αλλαγή από τη
ρουτίνα» των
παιδιών των
Δημοτικών
σχολείων προσθέτοντας ότι
«με σημαντικές δυσκολίες
καταφέραμε να
σ υνεχίσουμε
το μαθησιακό
κομμάτι με την
τηλεκπαίδευση,
αρκετά παιδιά
όμως δεν το
κατάφεραν και είναι υποχρέωση του κράτους να βοηθήσει
αυτά τα παιδιά». Η υφυπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι η
κάλυψη της ύλης «θα γίνει και τον Σεπτέμβριο γι' αυτό έχω
πει στα παιδιά να κρατήσουν τα φετινά βιβλία».
Μιλώντας για τους λόγους που οδήγησαν στο άνοιγμα των
δημοτικών σχολείων από την 1η Ιουνίου η Σοφία Ζαχαράκη
επισήμανε ότι «για την Α΄ Δημοτικού είναι σημαντικό να
πιάσει το κομμάτι της γραφής και για την ΣΤ΄ Δημοτικού
έχει το σημαντικό της μετάβασης στο Γυμνάσιο».
Όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων προστασίας από
τον κορωνοϊό η υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «τα
παιδιά θα επαναλάβουν και θα εμπεδώσουν κανόνες όπως
πώς να καθαρίζουν τα χέρια τους. Προφανώς τα μικρότερα
παιδιά έχουν μάθει να λειτουργούν ως ομάδα. Οι ειδικοί
επιστήμονες μας επισήμαναν την έννοια της ομάδας που δεν
συγχρωτίζεται με άλλες ομάδες. Γι' αυτό είναι σημαντικός
ο ρόλος του δασκάλου. Στα μεγαλύτερα παιδιά η τήρηση
των κανόνων υγεινής τηρείται μέσα στο σχολείο».

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Από τα έω ς
τώρα δεδομένα, «στα Γυμνάσια πάνω
από 65% σε όλη
την Ελ λάδα»
των μαθητών
έχει επιστρέψει στα θρανία
και «λίγο κάτω
από 50%» στις
τάξεις της Α΄
και Β΄ Λυκείου,
σύμφωνα με την
Υφυπουργό Παιδείας.
« Έστω και λίγα
παιδιά να πάνε
στο σχολείο για λύσουν απορία που δεν μπορούσαν λόγω
τηλεκπαίδευσης είναι θέμα ισότητας ευκαιριών» εξήγησε
η κ. Ζαχαράκη και προσδιόρισε την εκκίνηση του νέου
σχολικού έτους στις αρχές του Σεπτέμβρη.
Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
μιλώντας και στο MEGA και στον ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε ότι
είναι στο τραπέζι το σενάριο να ανοίξουν τα σχολεία πιο
νωρίς για την επόμενη σχολική χρονιά.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, εξήγησε ότι αυτό δεν θα γίνει
πριν την 1η Σεπτεμβρίου.
Ερωτηθείσα για το αν τα σχολεία θα λειτουργήσουν και την
επόμενη χρονια με τον περιορισμό των 15 μαθητών ανά τμήμα η κυρία Κεραμέως απάντωσε «μακάρι να μην χρειαστεί
κανένα μέτρο. Ακόμη δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς
θα ανοίξουν τα σχολεία».
Όσον αφορά, τέλος, τα ολοήμερα σχολεία επανέλαβε ότι για
την ώρα θα μείνουν κλειστά καθώς το βάρος έπεσε στην
επαναλειτουργία των πρωϊνών τμημάτων.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ 2020

«Καμπανάκι»
από ΓΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ
για την «επόμενη μέρα»

Με δραματικούς τόνους περιέγραψαν ΓΣΕΕ
και ΓΣΕΒΕΕ την κατάσταση για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή, όπου συζητούνται
οι δύο τελευταίες Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου με τα μέτρα στήριξης για
όσους επλήγησαν από την επιδημική κρίση
και τα μέτρα επανεκκίνησης και επιστροφής στην κανονικότητα.
«Ζούμε μεγάλη αγωνία, για ένα αύριο, όχι
απλά ευελιξίας της εργασίας, αλλά πλήρους επισφάλειας» ανέφερε ο Δημήτρης
Καραγεωργόπουλος, γραμματέας Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ. Όπως
είπε, τα στοιχεία που λαμβάνει καθημερινά η ΓΣΕΕ από τις οργανώσεις της, τα
εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες και τα
πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη της, αλλά
και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, είναι
απογοητευτικά για την κατάσταση στον
εργασιακό τομέα.
«Η ΓΣΕΕ διεκδικεί σταθερή εργασία για
όλους με ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι έδειξαν πλήρη κατανόηση στην αναχαίτιση της
υεγιονομικής κρίσης αλλά δεν μπορούμε
τώρα να μη δείξουμε τον μεγάλο κίνδυνο
για την επόμενη ημέρα» είπε ο εκπρόσωπος
της ΓΣΕΕ, που μίλησε για εκτεταμένα φαινόμενα με γενικευμένες παραβιάσεις στο
ωράριο εργασίας, για ψευδείς αναστολές
των συμβάσεων εργασίας, ανεξέλεγκτη
τηλε-εργασία με πλήρη κατάχρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, εργασία τις ημέρες
υποχρεωτικής ανάπαυσης και γενίκευση
της εργασίας τις Κυριακές.
«Ακόμη κι αν υπάρξει ανάταξη της οικονομίας, πάμε σε απορρύθμιση της εργασίας
και μεγάλη επισφάλεια. Το κόστος - και
αυτό είναι σίγουρο, δεδομένου ότι η εργοδοσία είναι ανεξέλεγκτη - θα το πληρώσει
ο εργαζόμενος» είπε ο κ. Καραγεώργος κι
επισήμανε ότι έγινε αναστολή προαναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
των εργασιακών μεταβολών, γεγονός που
ακυρώνει τον έλεγχο για την παραβίαση
του ωραρίου εργασίας. «Ζητάμε υγεία και
ασφάλεια για όλους στην εργασία και εξειδίκευση των υγειονομικών μέτρων, ανά
κλάδο» ανέφερε ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ.

