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Τέλος Επιτηδεύματος:
«Κεραμίδα» 650 ευρώ
σε 350.000 αγρότες
Σοκ προκαλούν σε εκατοντάδες νοικοκυριά σε όλη την
Ελλάδα –και ειδικά σε
κατοίκους της Περιφέρειας- τα
ιλιγγιώδη εκκαθαριστικά
φόρου που εκδίδονται σωρηδόν τις τελευταίες ημέρες από το Taxisnet. Οι λογιστές της
επαρχίας ενημερώνουν μαζικά πλέον τους
πελάτες τους, για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά με τα οποία περίπου 350.000 αγρότες
καλούνται να πληρώσουν συμπληρωματικό
φόρο! Ο λόγος ότι για πρώτη φορά καλούνται να πληρώσουν και οι αγρότες «χαράτσι»
650 ευρώ επιπλέον «κατά κεφαλήν» ο
καθένας, σαν Τέλος Επιτηδεύματος! Ο νόμος
προέβλεπε 5ετία απαλλαγής από το Τέλος
Επιτηδεύματος Εκατοντάδες για τους
αγρότες που από 1/2014 εντάχθηκαν στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η απαλλαγή έληξε
όμως Δεκέμβριο του 2018. Οπότε επιβάλλεται στα εισοδήματα του 2019, που φορολογούνται εφέτος. Κατά συνέπεια, επιβαρύνονται για πρώτη φορά φέτος κατά 650€
(επιπλέον του φόρου εισοδήματος) όλοι οι
αγρότες οι οποίοι το 2014 κατατάχθηκαν στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και πλέον συμπλήρωσαν 5ετία απαλλαγής.

ΔΝΤ

Αγκυρα

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού προκαλεί
ευρύτερη και βαθύτερη ζημιά στην οικονομική
δραστηριότητα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά,
τόνισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

➞ σελ. 2

Εμπόριο

Αποφασισμένοι να προστατεύσουν τα ελληνικά και
ευρωπαϊκά σύνορα έναντι των απειλών της Τουρκίας
δήλωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και
ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ , κατά τη συνάντηση που είχαν
σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. σελ. 3

Η επιστροφή στην κανονικότητα και το
άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων, μετά
το lockdown, δεν έχει σταθεί εμπόδιο για το
online σούπερ μάρκετ, το οποίο διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

➞

➞ σελ. 8

Αδυναμία πληρωμών για τέσσσερις
στις 10 ελληνικές εταιρίες

Εχίνος: Παρατείνεται για
πέντε ημέρες η καραντίνα
Την παράταση για πέντε
ημέρες της αυστηρής καραντίνας που έχει επιβληθεί στον
Εχίνο προκειμένου να
περιοριστεί η διασπορά του
κοροναϊού μετά την τοπική έξαρση που
καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες
ανακοίνωσε χθες το πρωί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η εξέταση των
επιδημιολογικών δεδομένων έφερε παράταση στην καραντίνα και για ακόμη πέντε
μέρες ο Εχίνος στην Ξάνθη θα παραμείνει
αποκλεισμένος και οι κάτοικοι σε κατ’ οίκον
περιορισμό.
Το αυστηρό lockdown, όπως ανακοινώθηκε
νωρίς το πρωί της Πέμπτης (25.06.2020) θα
ισχύσει τουλάχιστον έως τις 06:00 το πρωί
της 30ης Ιουνίου. Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο
Σαπουνά, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ, η μεγάλη
συρροή κρουσμάτων που διαπιστώθηκε από
τις αρχές του μήνα στην Ξάνθη εντοπίστηκε
κυρίως στα ορεινά χωριά και λιγότερο στην
πόλη της Ξάνθης.

Σ

ε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις
μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Το ζήτημα της
ρευστότητας των επιχειρήσεων που
είχε επισημανθεί, στην έρευνα του
Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύτηκε
τον Απρίλιο του 2020, ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα χρειαστεί
να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις
είναι εμφανές και στη νέα έκτακτη
έρευνα της συνομοσπονδίας για τις
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης

στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών
μέτρων.
Όπως σημειώνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ,
τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων δεν επαρκούν για να καλύψουν
την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας,
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία MARC, αποτυπώνουν την κατάσταση ως εξής:
– 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,7%) δήλωσαν πως ο τζίρος τους ήταν μειωμένος

το προηγούμενο διάστημα (μήνα) σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Με
βάση τα στοιχεία της έρευνας ο μέσος
όρος μείωσης του τζίρου είναι 46%.
– 2 στις 10 επιχειρήσεις (21,1%) δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανό το προσωπικό τους να μειωθεί το επόμενο
εξάμηνο, ενώ μόλις το 5% δήλωσε
πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις.
Εκτιμάται, με βάση τις συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί σήμερα πως μέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν
να χαθούν περίπου 190.000 θέσεις
εργασίας.
– 1 στις 3 (33,9%) επιχειρήσεις εκ-

φράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη
διακοπή της δραστηριότητας τους το
επόμενο διάστημα.
– Σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (37,2%)
δήλωσαν ότι το επόμενο διάστημα δεν
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις
– 1 στις 3 επιχειρήσεις (33,4%) δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν
θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις
ασφαλιστικές της υποχρεώσεις.
– Σχεδόν 6 στις 10 (55,1%) επιχειρήσεις
είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένες
με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την στήριξη των επιχειρήσεων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Ελληνικό: Ξεκινά
η επένδυση
με την κατεδάφιση
93 κτηρίων

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μήνας εξελίξεων θα είναι ο Ιούλιος για
την επένδυση στο Ελληνικό, καθώς εκτός
από την έναρξη των κατεδαφίσεων στην
έκταση του πρώην αεροδρομίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η έκδοση του
κοινού ομολογιακού δανείου της Lamda
Development.
Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση
της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος
της Lamda Development, Οδυσσέας
Αθανασίου, απηύθυνε πρόσκληση στους
Έλληνες επενδυτές να συμμετέχουν στο
ομολογιακό δάνειο το οποίο θα ανέλθει
σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.
«Προχωράμε στην έκδοση ελληνικού
ομολόγου και όχι ευρωομολόγου με
σκοπό να συμμετάσχει ο μέσος Έλληνας
επενδυτής», ανέφερε ο κ. Αθανασίου,
εκτιμώντας ότι η έκδοση, η οποία πάγωσε
προσωρινά λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, θα ολοκληρωθεί τον επόμενο
μήνα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η επένδυση
στο Ελληνικό που θα αποτελέσει το
μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης
στην Ευρώπη βρέθηκε στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων
έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες που
θα προηγηθούν των κατεδαφίσεων,
όπως το στήσιμο των εργοταξίων και
οι καθαρισμοί κτηρίων. Σε πρώτη φάση
θα κατεδαφιστούν από την Intrakat 93
κτήρια από το σύνολο των περίπου 450
κτηρίων που βρίσκονται στο πρώην αεροδρόμιο και για τα οποία έχουν εκδοθεί
πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το κόστος για
την κατεδάφιση των υποδομών αυτών
θα ανέλθει σε περίπου τρία εκατομμύρια
ευρώ και θα καλυφθεί ως δωρεά από τη
Lamda Development. Οι κατεδαφίσεις
θα ξεκινήσουν από τον τερματικό σταθμό
του παλιού δυτικού αεροδρομίου, το
οποίο χρησιμοποιούσε η παλιά κρατική
Ολυμπιακή Αεροπορία. Μεταξύ των 93
κτηρίων είναι επίσης οι εγκαταστάσεις
στις οποίες στεγαζόταν το Αμερικανικό
Κολλέγιο Θηλέων έως το 1965 και ορισμένα κτήρια της παλιάς αμερικάνικης βάσης κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό
να μην κατεδαφιστεί το Ολυμπιακό
Κέντρο Ξιφασκίας, στο οποίο πραγματοποιούνται μεγάλες εκθέσεις τα τελευταία
έτη με σημαντικά έσοδα. Η κατεδάφιση
των υπόλοιπων κτηρίων θα συνεχιστεί
μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής
συναλλαγής μεταξύ του επενδυτή και του
ΤΑΙΠΕΔ, με τη μεταβίβαση στη Lamda
Development των μετοχών της Ελληνικό
Α.Ε. και την καταβολής της πρώτης δόσης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
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Βαθύτερη ύφεση στο 4,9%
περιμένει τώρα το ΔΝΤ

Η

πανδημία του νέου κορωνοϊού προκαλεί ευρύτερη και βαθύτερη ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, τόνισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα συρρικνωθεί
κατά 4,9% το 2020, έναντι πρόβλεψης για ύφεση 3% τον περασμένο Απρίλιο.
Πιο αδύναμη θα είναι και η ανάκαμψη το 2021, με την παγκόσμια
οικονομία να αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,4% αντί για 5,8%
που προέβλεπε το Ταμείο τον Απρίλιο.
Την ίδια στιγμή, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι μια νέα έξαρση
του ιού το 2021 θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια
ανάπτυξη στο 0,5%.
Μολονότι πολλές οικονομίες έχουν αρχίσει να αίρουν σταδιακά
τα περιοριστικά μέτρα, οι αναλυτές του ΔΝΤ επισημαίνουν
ότι τα lockdown και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης
πλήττουν τόσο τις επενδύσεις όσο και την κατανάλωση.
«Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα ευρύ σοκ στη ζήτηση, το οποίο

E-mail: iho@otenet.gr

προστίθεται στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά
λόγω των lockdown», ανέφερε το ΔΝΤ στην τελευταία έκδοση
του World Economic Outlook.
Όπως μεταδίδει το Reuters, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα, με το
ΑΕΠ των ΗΠΑ να προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 8%
το 2020 και την ευρωζώνη κατά 10,2%. Η πρόβλεψη είναι κατά
δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη και για τις δύο χώρες.
Μεγαλύτερη είναι η υποβάθμιση των προβλέψεων του ΔΝΤ
στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το ΑΕΠ της Βραζιλίας
αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 9,1% φέτος και του Μεξικό
και της Αργεντινής κατά 10,5% και 9,9% αντίστοιχα.
H Κίνα είναι η μόνη μεγάλη οικονομία όπου η ανάπτυξη θα έχει
θετικό πρόσημο το 2020, στο 1%.

Πολεμικό Ναυτικό-Πολεμική Αεροπορία:
Ασκηση με πραγματικά πυρά
νότια της Καρπάθου
Εντυπωσιακά είναι τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ από την
τελική φάση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων και των τριών Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε με πραγματικά πυρά στην
θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου.
Η άσκηση που πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και διήρκησε περίπου τρεις
ώρες αποτελεί μήνυμα προς την Τουρκία καθώς διεξήχθη σε μια περιοχή την
οποία η Άγκυρα επιχειρεί να σφετεριστεί.
Οι βολές με όπλα μάχης περιελάμβαναν εκτοξεύσεις Κατευθυνόμενων Βλημάτων
από Μονάδες Επιφανείας και Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, αεροσκάφη
της Πολεμικής Αεροπορίας και τορπίλης μάχης από υποβρύχιο, κατά πραγματικού στόχου επιφανείας.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Αναστολή
συμβάσεων Μαΐου:
Ανοίγει η «Εργάνη»
για διορθώσεις
Τη δυνατότητα διορθώσεων στις
αιτήσεις αναστολών συμβάσεων
αλλά και σε αυτές για την ένταξη
στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
έχουν οι εργοδότες, σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.
Συγκεκριμένα, από σήμερα
25/6/2020 έως και τις 3 Ιουλίου
2020 θα παραμείνει ανοιχτό το
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου
να διορθωθούν λάθη που σχετίζονται με την αναστολή συμβάσεων
εργασίας το μήνα Μάιο αλλά και το
πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
Παράλληλα δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η υπουργική απόφαση με
την οποία εγκρίνεται η καταβολή
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ύψους έως και 534 ευρώ στους δικαιούχους μισθωτούς, που μπήκαν
σε παράταση αναστολής σύμβασης
τον Μάιο αλλά δεν έχουν ακόμη
εισπράξει τα ποσά που δικαιούνται. Σύμφωνα με την απόφαση
η καταβολή θα γίνει την ερχόμενη
Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Συνολικά θα καταβληθούν 1,86 εκ.
ευρώ σε 7.551 δικαιούχους εργαζόμενους, που δεν έλαβαν στην μεγάλη πληρωμή της 15ης Ιουνίου
τα ποσά που δικαιούνται, καθώς
τα στοιχεία τους δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα (για
παράδειγμα υπήρχαν καταχωρημένοι λάθος αριθμοί ΙΒΑΝ ή είχαν
γίνει λάθη στις αιτήσεις / δηλώσεις
των εργοδοτών). Η καταβολή της εν
λόγω αποζημίωσης θα γίνει χωρίς
να χρειαστούν νέες ή και διορθωτικές ηλεκτρονικές δηλώσεις από
τους εργοδότες ή και τους εργαζόμενους.

Αποχωρεί από την Zeus & Dione
και την Endeavor η Μαρέβα Μητσοτάκη
Η Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη αποχωρεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες
που επικαλείται η «Καθημερινή» από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
της εταιρείας Zeus & Dione.
‘Οπως γράφει η εφημερίδα στη στήλη «Θεωρείο», η σύζυγος του Κυριάκου
Μητσοτάκη βρίσκεται ήδη στη διαδικασία πώλησης των μετοχών της εταιρείας Zeus & Dione, ενώ παράλληλα προτίθεται να αποχωρήσει και από την
αντιπροεδρία της οργάνωσης Endeavor στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως η
εταιρεία ήταν δικό της δημιούργημα. Η επαγγελματική σταδιοδρομία της κ.
Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη άρχισε το 1996 από την Deutsche Bank. Το 2007
ίδρυσε την MG Capital Advisors SA και το 2010 την Eternia Capital.
Στον χώρο της μόδας μπήκε το 2012, μαζί με τη φίλη της Δήμητρα Κολοτούρα,
ιδρύοντας τον οίκο Ζeus & Δione έπειτα από πρόταση του σεναριογράφου του
«Κυνόδοντα», Ευθύμη Φιλίππου.
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Τουρκία:
«Εξωπραγματικές
οι δηλώσεις Δένδια
στον Έβρο
Αιχμηρή απάντηση στις δηλώσεις
του Νίκου Δένδια και του Ζοζέπ
Μπορέλ στα ελληνο-τουρκικά
σύνορα στον Έβρο δίνει το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί
Ακσόι, χαρακτηρίζει τις δηλώσεις
του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών ως
«προσπάθεια κάλυψης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των προσφύγων», ενώ αποκαλεί τον
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. «συνεργό»
στα εγκλήματα της Ελλάδας.
«Τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Δένδιας
χθες στα τουρκο-ελληνικά σύνορα
παρουσία του Ύπατου Εκπροσώπου
της Ε.Ε. Μπορέλ είναι πρώτα από όλα
μια νέα προσπάθεια της Ελλάδας
να καλύψει - υπό την ομπρέλα της
ΕΕ - τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τα αδικήματα κατά
των προσφύγων. Κι επίσης, άλλο
ένα παράδειγμα ότι η Επιτροπή της
Ε.Ε. γίνεται συνεργός σε όλα αυτά.
Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά σε
εκείνους που έκαναν αυτές τις δηλώσεις στα σύνορά μας τη δήλωση της
Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Μιγιάτοβιτς, ότι "η προστασία της
τιμής των προσφύγων είναι μια ηθική
και νομική υποχρέωση που πρέπει να
σέβονται όλα τα κράτη μέλη". Καλούμε την Ε.Ε. και την Ελλάδα για άλλη
μια φορά αντί να κατηγορούν τη
χώρα μας, να εκπληρώνουν την ηθική
τους ευθύνη απέναντι στους πρόσφυγες και να σεβαστούν τα δικαιώματά
τους», αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Χαμί Ακσόι χαρακτηρίζει, παράλληλα, τις δηλώσεις του υπουργού
Εξωτερικών για το Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο «εξωπραγματικές» και καλεί Ελλάδα και Κύπρο
να… ξυπνήσουν από το όνειρό τους
για την Τουρκία. «Οι δηλώσεις του
υπουργού Εξωτερικών Δένδια για
το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν καμία σχέση με την
πραγματικότητα. Η Ελλάδα, μαζί με
την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας
Κύπρου, πρέπει να ξυπνήσουν από το
όνειρο ότι η "φυλάκιση" της Τουρκίας
στις ακτές της συνάδει με το διεθνές
δίκαιο. Οι προσπάθειες σύστασης
μοχθηρών συμμαχιών εναντίον της
Τουρκίας, εκμεταλλευόμενη την
ΕΕ, δεν θα ωφελήσει την Ελλάδα»,
σημειώνει το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών.
«Αντ’ αυτού, πρέπει να επιδεικνύει
σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματα
και συμφέροντα της Τουρκίας. Αντί
να επιλύουν τα προβλήματά τους
καταγγέλλοντάς μας και ελπίζοντας
ότι θα παλέψουν άλλοι για εκείνους,
καλό θα ήταν να προσπαθήσουν να
τα λύσουν συζητώντας μαζί μας.
Αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και
η καλή γειτονία», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Μήνυμα στην Άγκυρα:

Τα ελληνικά σύνορα φυλλάσσονται
με αποφασιστικότητα

Α

ποφασισμένοι να προστατεύσουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα έναντι των απειλών
της Τουρκίας δήλωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ύπατος Εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας,
Ζοζέπ Μπορέλ , κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνάντηση,
δι καιωμάτων
της Ένωσης,
που έγινε σε
της Ελ λάδας
ιδιαίτερα θερμό
και τ ης Κύ κλίμα -σύμφωνα με κυβερπρου, όπως και
νητικές πηγέςη οικοδόμηση
τονίστηκε ότι τα
ενός ελάχιστου
εξωτερικά σύνοεπιπέδου διαρα της Ελλάδας,
λόγου και εμπιπου είναι και σύστοσύνης με την
νορα της Ευρω'Αγκυρα.
"Από την πλευπαϊκής Ένωσης,
φυλάσσονται με
ρά μας ήμασταν
μεγάλη αποφαεπίσης πολύ σασιστικότητα και
φείς, ελπίζω,
εκφράζοντας
ότι η στήριξη
όχι απλώς την
της ΕΕ προς την
Ελλάδα θα είναι
ευρωπαϊκή αλδιαρκής όπως
ληλεγγύη αλλά
εκδηλώθηκε -με
τη δέσμευση
τον πλέον ξεκάπρος την Ελλάθαρο τρόπο- και
δα, προκειμένου
τον περασμένο Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα να προστατευτεί
Μάρτιο στον Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ
η κυριαρχία σας,
Έβρο.
τα εξωτερικά
Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε στις δηλώσεις του, σας σύνορα, τα οποία -όπως είπα σήμερα το πρωί- αποτελούν
την ικανοποίησή του για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέ- εξωτερικά σύνορα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
κεται στο πλευρό της Ελλάδας «καθώς υπερασπιζόμαστε τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ο κ.Μπορέλ και πρόσθεσε:
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ενώ από την πλευρά του ο «Συνδράμαμε, στηρίξαμε την Ελλάδα στη διάρκεια των τεΎπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε με έμφαση στέλνοντας λευταίων γεγονότων και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε.
σαφές μήνυμα στην 'Αγκυρα, ότι "είμαστε αποφασισμένοι Γνωρίζω ότι γίνονται πολλές υπερπτήσεις, κάποιες έγιναν
να προστατεύσουμε τα ελληνικά και Ευρωπαϊκά εξωτερικά ακόμη και σήμερα στα νησιά αλλά ακόμη και στην ηπειρωτική
σύνορα».
χώρα, ότι είχαμε το έντονο πρόβλημα με τις γεωτρήσεις που
Ο κ. Μπορέλ -ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε επισκε- θίγουν την κυριαρχία σας και ήθελα να έρθω αυτοπροσώπως
φθει τις Καστανιές Έβρου και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την -θα ερχόμουν ούτως ή άλλως, αλλά μετά το Ευρωπαϊκό Συμκαστάσταση στην περιοχή και τον βαθμό ετοιμότητας των βούλιο για περισσότερους λόγους- για να εκφράσω αυτή τη
ελληνικών δυνάμεων- είπε επίσης ότι είναι καθήκον του δέσμευση και τη στήριξη».
να επισκέπτεται την Ελλάδα, επαναβεβαιώνοντας πως η Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής ΠοΕυρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη στην προστασία της λιτικής και Ασφάλειας, επισήμανε παράλληλα την ανάγκη
κυριαρχίας της χώρας μας.
εδραίωσης ενός ελάχιστου επιπέδου εμπιστοσύνης και διαΟ πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός λόγου με την Τουρκία για να σταματήσει αυτή η κλιμάκωση,
ότι η Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας καθώς υπε- κάτι που όπως είπε, συζήτησε νωρίτερα διεξοδικά, με τον
ρασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα" και έστειλε Νίκο Δένδια.
μήνυμα στην 'Αγκυρα λέγοντας ότι «εμείς αναζητούμε πάντα «Η Ελλάδα είναι ίσως το κράτος μέλος (της ΕΕ) που έχει
μια εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές μας, κυρίως την το μεγαλύτερο συμφέρον από οποιοδήποτε άλλο να υπάρΤουρκία.
χουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, και θεωρώ ότι πρέπει
Η εμπιστοσύνη χρειάζεται δύο, και για να ξεκινήσει να οι- να συνεργαστούμε, για να επιτύχουμε τον σκοπό αυτό και
κοδομείται η εμπιστοσύνη είναι σημαντικό η Τουρκία να να επανέλθουμε σε μια νέα κανονικότητα, όπως θα τη χασταματήσει τις προκλητικές ενέργειες, οι οποίες ξεκάθαρα ρακτηρίζαμε σήμερα, δηλαδή να επιστρέψουμε στην παλιά
παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς κανονικότητα» είπε συγκεκριμένα ο κ.Μπορέλ.
επίσης και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου».
Τέλος διαβεβαίωσε την Αθήνα «ότι με μεγάλη χαρά θα συμΟ κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως είναι σημαντικό ότι η Ευ- βάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς μία από τις σηρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα και μαντικότερες δεσμεύσεις που έχω αναλάβει είναι η βελτίωση
η Κύπρος βρίσκονται αντιμέτωπες με μία κατάσταση στην των σχέσεων με την Τουρκία, η προστασία των δικαιωμάτων
οποία παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέγοντας
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε ότι προσβλέπει Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά πρωτίστως εννοώ την Ελλάδα
πάντοτε στη συνεισφορά της ΕΕ αναφορικά με την επίλυση και την Κύπρο».
μιας, αντικειμενικά, πολύπλοκης κατάστασης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από ελληνικής πλευράς, ο
Απο την πλευρά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, αναφέρ- υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο πολιτικός διευθυντής
θηκε στην κατάσταση στον Έβρο, στις υπερπτήσεις τουρκικών του υπουργείου Εξωτερικών Κυριάκος Λουκάκης, η διευθύμαχητικών αεροσκαφών και τις εξαγγελίες της Τουρκίας για ντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη
διενέργεια παράνομων γεωτρήσεων. Σημείωσε ότι μία από τις Σουράνη και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος,
αποστολές του είναι η προάσπιση των συμφερόντων και των Αριστοτελία Πελώνη.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

21°C - 32°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21°C - 29°C

ΠΑΤΡΑ

21°C - 32°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

22°C - 27°C

ΛΑΡΙΣΑ

20°C - 31°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος
Οισοφάγου
Αχαλασία είναι μια πάθηση στην
οποία λείπει η φυσιολογική κινητικότητα του οισοφάγου. Την
στιγμή που γίνεται η κατάποση
της τροφής, ο καρδιοισοφαγικός
σφιγκτήρας δεν χαλαρώνει, με
αποτέλεσμα η τροφή δεν μπορεί
να περάσει προς το στομάχι και
παραμένει μέσα στον οισοφάγο
για μεγάλο διάστημα. Με την
πάροδο του χρόνου ο οισοφάγος
«ξεχειλώνει», ενώ σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις φτάνει
να μοιάζει με δεύτερο στομάχι
πάνω από το κανονικό στομάχι.
Στην αρχή ο ασθενής δυσκολεύεται να καταπιεί κυρίως
υγρές και παγωμένες τροφές,
ενώ στερεές τροφές περνάνε
πιο εύκολα. Το σύμπτωμα αυτό
ονομάζεται «Δυσκαταποσία». Σε
πιο προχωρημένα στάδια όλες
οι τροφές, υγρές και στερεές,
λιμνάζουν στον οισοφάγο και
αποσυντίθενται προκαλώντας
μία μόνιμη δυσάρεστη οσμή
στην αναπνοή. Κατά τη διάρκεια
της νύκτας, όταν ο ασθενής είναι
ξαπλωμένος, το περιεχόμενο του
οισοφάγου παλινδρομεί προς το
στόμα και την τραχεία και μπορεί
να προκαλέσει ακόμα και πνευμονία ή πνευμονικό απόστημα
από εισρόφηση.
Οι ασθενείς με Αχαλασία έχουν
επτά φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο στον οισοφάγο σε σχέση
με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η
διάγνωση γίνεται με Μανομετρία
οισοφάγου. Σε προχωρημένες
καταστάσεις είναι χαρακτηριστική και η ακτινολογική διάβαση
με βάριο. Η αντιμετώπιση είναι
χειρουργική και σήμερα πλέον
γίνεται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά και σε εξειδικευμένη
χειρουργική ομάδα, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ανοίγουν
από 1ης Ιουλίου 18
περιφερειακά
αεροδρόμια
Επιθεώρηση από τον υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκο Χαρδαλιά.
Επίσκεψη σε 18 περιφερειακά αεροδρόμια
της χώρας που ανοίγουν από 1η Ιουλίου
στις πτήσεις εξωτερικού, θα πραγματοποιήσει το επόμενο τετραήμερο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Στόχος
είναι να συντονίσει όλες τις διαδικασίες
ασφαλούς έναρξης λειτουργίας τους, σε
συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες
Αρχές, ενώ τα υπόλοιπα έξι αεροδρόμια
θα επισκεφθεί για τον ίδιο σκοπό ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλης Παπαγεωργίου. Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΓΠΠ, σε συνέχεια της
επιτυχημένης έναρξης των πτήσεων εξωτερικού προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία»
της Θεσσαλονίκης, ο κ. Χαρδαλιάς θα
επισκεφθεί και θα συντονίσει τις προετοιμασίες που ήδη γίνονται στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Επίσης, θα έχει
συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς (ΥΠΑ, Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων, στελέχη των ΕΔ, της ΕΛΑΣ και
του ΠΣ) για τον καλύτερο συντονισμό της
εφαρμογής των μέτρων και πρωτοκόλλων
ασφαλούς λειτουργίας των αεροδρομίων.
Εξάλλου, θα συναντηθεί και με τους εκπροσώπους των ΟΤΑ (δήμων και περιφερειών) της κάθε περιοχής. Σημειώνεται
ότι για όλα τα αεροδρόμια της χώρας που
ανοίγουν την 1η Ιουλίου, την ευθύνη θα
έχει η ΓΓΠΠ. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν
υγειονομικά κλιμάκια με στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του
Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με
τη συνδρομή του ΠΣ και της ΕΛΑΣ, καθώς
και τη συνεργασία του ΓΕΕΘΑ, για τη
διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για
Covid19 στους επιβάτες που αναμένονται
από πτήσεις του εξωτερικού. Ο ΕΟΔΥ θα
έχει την ευθύνη για τους ελέγχους στα
λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας.
Το πρόγραμμα του υφυπουργού ξεκινάει
αύριο στις 08:30 από τη Ζάκυνθο και ολοκληρώνεται στις 15:45 της Δευτέρας στην
Σκύρο. Αναλυτικά ο Νίκος Χαρδαλιάς θα
βρίσκεται:
Την Παρασκευή 26/6:
Ζάκυνθο (08:30), Κεφαλονιά (10:15), Κέρκυρα (12:15), Ιωάννινα (15:00), Καλαμάτα
(18:00).
Το Σάββατο 27/6:
Κύθηρα (10:00), Χανιά (12:00), Ηράκλειο
(16:30).
Την Κυριακή 28/6:
Κάρπαθο (08:00), Ρόδο (09:45), Κω
(13:00), Σάμο (15:15), Χίο (17:30), Μυτιλήνη
(19:15).
Τη Δευτέρα 29/6:
Λήμνο (08:00), Καβάλα (10:00), Σκιάθο
(12:00), Σκύρο (15:45).
Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου
θα επισκεφθεί την Κυριακή 28/6 και τη
Δευτέρα 29/6 τα υπόλοιπα έξι αεροδρόμια
της χώρας που ανοίγουν την 1η Ιουλίου σε
πτήσεις εξωτερικού και δη της Αράξου,
του Ακτίου, της Αγχιάλου, της Μυκόνου,
της Πάρου και της Σαντορίνης για τον ίδιο
σκοπό.

Bayer:

Το ένοχο μυστικό της γλυφοσάτης
και ο συμβιβασμός μαμούθ
των 10 δισ. δολαρίων

Ο

συμβιβασμός μαμούθ ύψους 10 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε η γερμανική Bayer για να
κλείσει δεκάδες χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις σε βάρος της για την καρκινογόνο ουσία
γλυφοσάτη που χρησιμοποιείται στα ζιζανιοκτόνα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Η γερμανική εταιρεία πανηγύριζε το
2018 για την εξαγορά της Monsanto
τα ζιζανιοκτόνα
της οποίας ήταν
ένα από τα βασικά εμπορικά ατού.
Όμως λίγο αργότερα άρχισαν οι δικαστικές καμπάνες
στις ΗΠΑ, με τα
δικαστήρια να επιδικάζουν ποσά μαμούθ σε ιδιώτες που
υποστήριζαν ότι είχαν πάθει καρκίνο
λόγω της χρήσης
των ζιζανιοκτόνων,
όπως το Roundup
που βασίζεται στην
ουσία γλυφοσάτη.
Βέβαια, το θέμα δεν
ήταν άγνωστο. Στον
τύπο είχαν μάλιστα δημοσιευτεί και αποκαλύψεις ότι η Monsanto
χρηματοδοτούσε έρευνες για να θολώσει τα επιστημονικά στοιχεία και τις έρευνες από τις οποίες προέκυπτε ότι η γλυφοσάτη
είναι καρκινογόνος.
Από το 2016 που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για εξαγορά της
Monsanto από την Bayer, μέχρι τον Μάιο του 2018 που η εξαγορά έλαβε το τελικό πράσινο φως, η γλυφοσάτη βρέθηκε στο
επίκεντρο πολλές φορές.
Το πραγματικό πρόβλημα, όμως, «έσκασε» δύο μήνες μετά την
έγκριση της εξαγοράς όταν ένα αμερικανικό δικαστήριο δικαίωσε
έναν Αμερικανό ο οποίος προσέφυγε επειδή έπαθε καρκίνο λόγω
της χρήσης του Roundup στη δουλειά του. Μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια, δικαστήρια των ΗΠΑ δικαίωσαν άλλους δύο προσφεύγοντες, με το ύψος της αποζημίωσης που επιδικάστηκε
στην τελευταία υπόθεση να φτάνει τα 2 δισ. δολάρια. Το ποσό
μειώθηκε στα 18 εκατ. δολάρια στη διαδικασία της έφεσης. Ο
ακριβής αριθμός των ανοιχτών υποθέσεων κατά της Bayer για τα
καρκινογόνα ζιζανιοκτόνα δεν είναι γνωστός, αλλά είναι βέβαιο ότι
πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις, στις οποίες η εταιρεία

θα είναι αδύνατον
να ανταποκριθεί
εάν τα δικαστήρια
συνεχίσουν να την
καταδικάζουν.
Ο συμβιβασμός
επιτεύχθηκε με τις
νομικές εταιρείες
που εκπροσωπούν
τους παθόντες, οι
οποίοι βέβαια όντας
άρρωστοι και κατά
τεκμήριο σε δεινή
οικονομική θέση
αδυνατούν να συνεχίσουν μακροχρόνιους δικαστικούς
αγώνες οι οποίες θα
αποδώσουν ύστερα
από χρόνια. Υπολογίζεται ότι οι νομικές εταιρείες που
συμβιβάστηκαν
εκπροσωπούν πάνω από 50.000 ιδιώτες, ενώ υπάρχουν ακόμα
άλλες δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις για τις οποίες ο δικαστικός
αγώνας θα συνεχιστεί.
Η υπόθεση της γλυφοσάτης αποδείχθηκε καταστροφική για
την Bayer και ο επικεφαλής της εταιρείας Βέρνερ Μπάουμαν
που ήταν και ο εμπνευστής της εξαγοράς της Monsanto κατατροπώθηκε στη γενική συνέλευση της εταιρείας το 2019 όταν
καταψηφίστηκε από το 55% των μετόχων, αλλά παρ΄όλα αυτά
κατάφερε να επιβιώσει στη διοίκηση της εταιρείας.
H μετοχή έχει καταβαραθρωθεί, κάνοντας τη μεγαλύτερη βουτιά
στην ιστορία της από το 2003. Από τα υψηλά των 120 ευρώ προ
εξαγοράς είχε βρεθεί κοντά στα 50 ευρώ προ Covid λόγω της
υπόθεσης της καρκινογόνας γλυφοσάτης.
Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι η Bayer προκειμένου να
εξασφαλίσει την έγκριση για την εξαγορά της Monsanto αναγκάστηκε να πουλήσει σημαντικές δραστηριότητες που είχε
στον κλάδο των λιπασμάτων χάνοντας μεγάλο μερίδιο στην
γερμανική και την ευρωπαϊκή αγορά (προς μεγάλη ικανοποίηση της ανταγωνίστριάς της Basf), για να βρεθεί τελικά με ένα
δηλητηριώδες προϊόν στα χέρια της.

Royal Mail: 2000 απολύσεις στα βρετανικά ταχυδρομεία
Η Royal Mail Plc δήλωσε ότι θα μειώσει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της επιχείρησης
που έχει υποστεί και αυτή τις συνέπειες της πανδημίας.
Η Royal Mail στοχεύει να μειώσει το κόστος κατά 130 εκατομμύρια λίρες φέτος και να 300 εκατομμύρια λίρες για τα επόμενα
δύο χρόνια, ανέφερε η ταχυδρομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου με ιστορία 500 ετών.
Η εταιρεία δήλωσε ότι θα επιταχύνει επίσης το ρυθμό των επιχειρησιακών αλλαγών στο Ηνωμένο Βασίλειο για να διασφαλίσει
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και θα επιδιώξει να επανεξετάσει τη λεγόμενη υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας για παραδόσεις για να αντανακλά καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών.Ο πρόεδρος Keith Williams, ο οποίος ανέλαβε εκτελεστικό ρόλο
τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι η General Logistics Systems με έδρα το Άμστερνταμ παραμένει στην εταιρεία. Η επιχείρηση
είχε ήδη απώλειες πριν από την πανδημία.
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«Ματώνει»
και η Qantas:
Προχωρά
σε 6.000
απολύσεις

Σε μεγάλες περικοπές θέσεων
εργασίας προχωρά η Qantas.
Ο εθνικός αερομεταφορέας
της Αυστραλίας θα απολύσει
6.000 εργαζόμενους σε μια
προσπάθεια, όπως αναφέρει, να επιβιώσει. Οι περικοπές αντιστοιχούν στο 1/5 του
προσωπικού της εταιρείας η
οποία τον Μάρτιο προχώρησε
σε αναστολή συμβάσεων εργασίας και υποχρεωτική άδεια
στο 80% των εργαζομένων της.
Την περασμένη εβδομάδα, η
αυστραλιανή κυβέρνηση είπε
ότι τα σύνορά της πιθανότατα
θα παραμείνουν κλειστά μέχρι
το επόμενο έτος. Kάλεσε μάλιστα την Qantas να ακυρώσει
όλες τις διεθνείς πτήσεις μέχρι
τα τέλη Οκτωβρίου, εκτός από
εκείνες προς Νέα Ζηλανδία.
Την Πέμπτη, ο διευθύνων
σύμβουλος Αλαν Τζόις δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία
αναμένει καθίζηση εσόδων τα
επόμενα τρία χρόνια .»Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε θα
έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε
χιλιάδες ανθρώπους μας, αλλά
η κατάρρευση των εσόδων και
οι απώλειες δισ δολαρίων μας
αφήνει ελάχιστες επιλογές αν
θέλουμε να διασώσουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες θέσεις
εργασίας, μακροπρόθεσμα»,
αναφέρει σε ανακοίνωση.

EasyJet:
Αντλησε
418,6 εκατ.
στερλίνες
μέσω διάθεσης
μετοχών
Την άντληση 418,6 εκατ. στερλινών άντλησε η EasyJet μέσω
διάθεσης μετοχών σε discount.
Τα έσοδα θα διατεθούν, όπως
ανακοίνωσε, για την ενίσχυση
της ρευστότητας και της πιστωτικής της θέσης. Όπως
μεταδίδει το MarketWatch, η
αεροπορική χαμηλού κόστους
θα εκδώσει 59,5 εκατ. νέες κοινές μετοχές με τιμή 703 πένες
ανά μετοχή, με discount 5%
έναντι της τιμής κλεισίματος
της Τετάρτης στις 740 πένες. Η
αεροπορική είχε ανακοινώσει
ότι περίμενε να αντλήσει έως
450 εκατ. λίρες Αγγλίας από το
placement, μετά τη διεύρυνση
των προ φόρων ζημιών κατά το
α’ εξάμηνο του 2ο20 λόγω της
πανδημίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Leroy Merlin:
«Ρίχνει» 20 εκατ.
στην ελληνική αγορά
Το νέο της κατάστημα εγκαινίασε
σήμερα η Leroy Merlin, το έβδομο
στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας
10.000 τ.μ., στη Λεωφόρο Κηφισού.
Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί
επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ και
δημιουργεί 150 θέσεις εργασίας.
Τα επόμενα τρία χρόνια η Leroy
Merlin δρομολογεί επενδύσεις ύψους
20 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά.
Γεωργιάδης: Οι επενδύσεις στη χώρα
δεν σταματούν αλλά συνεχίζονται
Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος
παρευρέθη ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε
ότι πρόκειται για ένα πολύ χαρμόσυνο
νέο καθώς μέσα στην κρίση της πανδημίας, οι επενδύσεις στη χώρα δεν
σταματούν αλλά συνεχίζονται.
Όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «η
ελληνική οικονομία δείχνει να αντιδρά
και να προχωρά και είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν όλη αυτή η περιπέτεια με
τον κορονοϊό θα έχει φύγει, θα είμαστε έτοιμοι να πάμε πολύ καλύτερα».
Εξέφρασε επίσης, την ικανοποίησή
του για το γεγονός ότι μια κορυφαία
αλυσίδα παγκοσμίως συνεχίζει τις
επενδύσεις στη χώρα μας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Ο Γάλλος Πρέσβης Patrick
Maisonnave ανέφερε ότι «τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν απόδειξη
δυναμικότητας, μαχητικού πνεύματος
και προθυμίας για να ξεπεραστεί κάθε
δυσκολία και να ατενίσουμε το μέλλον
με ελπίδα. Είμαι ευγνώμων στην Leroy
Merlin και τους εργαζόμενούς της,
που κατέστησαν δυνατό να είμαστε
σήμερα όλοι εδώ».
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης ανέφερε «θέλω να ευχηθώ
καλές δουλειές και να τονίσω πως
υποστηρίζω αυτές τις προσπάθειες
στις οποίες το σωστό επιχειρείν
πρωταγωνιστεί, δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας και διευκολύνοντας
τους καταναλωτές. Η Leroy Merlin
έχει αποδείξει έμπρακτα ότι τα καταφέρνει».
Από την πλευρά του, ο Olivier Arduin,
Γενικός Διευθυντής της Leroy Merlin
Ελλάδας και Κύπρου δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Λειτουργώντας
ήδη 6 φυσικά καταστήματα στην
Ελλάδα, ένα στην Κύπρο καθώς και
ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο ηλεκτρονικό κατάστημα, συνεχίζουμε το όραμά
μας με το νέο μας κατάστημα, εδώ
στον Κηφισό. Αυτό το κατάστημα έχει
για εμάς πολύ μεγάλη αξία, γιατί δημιουργήθηκε υπό τις δυσκολότερες συνθήκες λόγω κορωνοϊού. Και το μήνυμα
που θέλουμε να περάσουμε με το
κόψιμο της σημερινής κορδέλας είναι
ότι είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε
να προσφέρουμε στην αγορά, στους
καταναλωτές και στην οικονομία της
Ελλάδας, παρ' όλες τις αντιξοότητες
και ταυτόχρονα να υποσχεθούμε
αξέχαστες αγοραστικές εμπειρίες στο
νέο μας κατάστημα».

Τιτάν: Βελτίωση λειτουργικής
κερδοφορίας στο α' 5μηνο

Κ

άμψη του τζίρου, βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και υποχώρηση των κερδών μετά από φόρους κατέγραψε ο όμιλος Τιτάν στο πρώτο πεντάμηνο του έτους.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Titan Cement International SA λαμβάνοντας υπόψη την άνευ προηγουμένου φύση των περιστάσεων επιθυμεί να ενημερώσει
σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στις κύριες αγορές της και τα συνοπτικά
οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: "Από την
έναρξη της επιδημίας
του κορονοϊού, επικεντρωθήκαμε στην
προστασία των εργαζομένων του Ομίλου
και των οικογενειών
τους, των επιχειρηματικών μας εταίρων,
των πελατών μας και
των τοπικών κοινοτήτων μας. Παράλληλα, φροντίσαμε να
ελαχιστοποιήσουμε
τις επιπτώσεις στις
δραστηριότητες μας
και παρακολουθούμε
στενά την κατάσταση
ώστε να προχωρούμε
στις απαραίτητες ενέργειες καθώς εξελίσσεται η δυναμική
των αγορών".
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €641,8
εκ., χαμηλότερος κατά 2,1% μετά την αύξηση της τάξης
του 6,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους
και την επιβράδυνση που ακολούθησε τον Απρίλιο και
τον Μάιο, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση του κορονοϊού.
Οι συνέπειες της πανδημίας στον Όμιλο ήταν λιγότερο
επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε
αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια
τσιμέντου του Ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστη-

ριοποιείται συνέχισαν να λειτουργούν,
προσαρμόζοντας την
παραγωγή τους στα
επίπεδα της ζήτησης.
Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο
βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2019 και
τα λειτουργικά κέρδη
(EBITDA) αυξήθηκαν
κατά 5,5% φθάνοντας
τα €97,3 εκ. χάρη στη
μείωση των δαπανών,
κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους
των καυσίμων.
Ο καθαρός δανεισμός
του Ομίλου στα τέλη
Μαΐου 2020 διαμορφώθηκε στα €866 εκ., αυξημένος κατά
€30 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου
2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου
(€19 εκ. φέτος έναντι €9 εκ. το 2019) ωφελήθηκαν από τα
υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες
κεφαλαιουχικές δαπάνες. Στις 31 Μαΐου ο Όμιλος διέθετε
ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των €400 εκ., συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες δεσμευμένες
τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την
επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους
τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο
της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020.

Ανοικτή η ΕΛΠΕ για τρίτο εταίρο στην Elpedison
Ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του σχήματος με την Elpedison για τη ΔΕΠΑ Eμπορίας άφησε χθες ο διευθύνον
σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, Ανδρέας Σιάμισιης.
Ο CEO στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
των Ελληνικών Πετρελαίων ρωτήθηκε για το αν το κοινοπρακτικό σχήμα των ΕΛ.ΠΕ με την Edison, εξετάζει το
ενδεχόμενο συνεργασία και με τρίτη εταιρία για τον διαγωνισμό πώλησης της ΔΕΠΑ.
Ο Ανδρέας Σιάμισιης απαντώντας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο βάθος της συνεργασίας που έχουν τα ΕΛ.ΠΕ με
την Edison μέσω της Elpedison: "Ήδη είμαστε συνεταίροι με την Edison σε ένα παρεμφερή χώρο που ξεκίνησε
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στη συνέχεια στην προμήθεια ρεύματος και πρόσφατα στην
εμπορία φυσικού αερίου στη λιανική αλλά και σε εισαγωγές φορτίων LNG στην ελληνική αγορά. Άρα είναι μια
φυσική εξέλιξη της συνεργασίας που είχαμε με την Edison" πρόσθεσε ο CEO των ΕΛ.ΠΕ για τη συμμετοχή τους
στον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Ο ίδιος, όμως, έβαλε, εμμέσως πλην σαφώς, και προϋπόθεση για την υποδοχή και τρίτου εταίρου στη διεκδίκηση
της επιχείρησης φυσικού αερίου: "Κατά πόσο θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για να μπουν στο σχήμα διεκδίκησης
της ΔΕΠΑ Εμπορίας, το οποίο να μου επιτραπεί να πω ότι πιθανό να παρασύρει και τη συνεργασία σε επίπεδο
Elpedison, είναι κάτι που θα πρέπει να το αξιολογήσουμε", σημείωσε με νόημα. "Αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή
νομίζω ότι κοιτάζουμε το διαγωνισμό με τη δομή της κοινοπραξίας που έχει υποβάλλει φάκελο και οποιαδήποτε
άλλη διαφοροποίηση θα την εξετάσουμε σε μελλοντικό χρόνο", είπε υπαινισσόμενος πως για την ώρα δεν υπάρχει
τέτοια πρόταση συνεργασίας.
Η Elpedison, όπως παρατηρούν ειδικοί της αγοράς, βλέπει συνολικά την αγορά ενέργειας χωρίς να την επιμερίζει
στους κλάδους ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
Η είσοδος τρίτου παίκτη στην κοινοπραξία θα της έδινε σημαντική ισχύ στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην
εγχώρια αγορά με δεδομένες τις ευκαιρίες που ανοίγει η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

5
Lufthansa: Συμφωνία
με συνδικάτα
για εξοικονόμηση
500 εκατ.

Στην εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ στοχεύει
η Lufthansa με τη συμφωνία με την ένωση
πληρώματος καμπίνας, όπως ανακοίνωση
την Πέμπτη η εταιρεία. Κύριο στόχο αποτελεί
η μείωση του μισθολογικού κόστους, όπως
μεταδίδει το Reuters.
Η γερμανική αεροπορική εταιρεία δήλωσε
ότι το πακέτο περιλαμβάνει την αναστολή
αυξήσεων μισθών, μείωση των ωρών πτήσεων και των αντίστοιχων αμοιβών, καθώς
και προσωρινές μειώσεις των εισφορών στο
συνταξιοδοτικό σύστημα της εταιρείας.
Και τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης σε ένα
πακέτο εθελοντικών μέτρων και προγραμμάτων, όπως άδεια άνευ αποδοχών, εθελοντική
μείωση των ωρών εργασίας και την επιδοτούμενη, πρόωρη μεταφορά στο συνταξιοδοτικό
σύστημα της αεροπορικής εταιρείας.
«Με το πακέτο που έχει πλέον συμφωνηθεί,
η εταιρεία μπορεί να αποφύγει τις απολύσεις
22.000 εργαζομένων καμπίνας κατά τη διάρκεια της κρίσης», ανακοίνωσε η Lufthansa.
Οι συμφωνίες εξακολουθούν να απαιτούν
την έγκριση των μελών της ένωσης.
Plan B ετοιμάζει η Lufthansa αν απορριφθεί
η διάσωση των €9 δισ.
Σχέδιο για την αποφυγή χρεοκοπίας έχει
εκπονήσει η Lufthansa, σε περίπτωση που
δεν εγκριθεί το σχέδιο διάσωσης των 9 δισ.
ευρώ την Πέμπτη, στην ψηφοφορία των
μετόχων, σύμφωνα με πηγή του Reuters.
Η γερμανική κυβέρνηση θα μπορεί ακόμη να λάβει 20% μερίδιο, όπως είχε αρχικά
προβλεφθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο
σχέδιο, αυτό θα συμβεί σε δύο στάδια, χωρίς
την ανάγκη έγκρισης των μετόχων, ανέφερε
η πηγή.
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Heinz
Hermann Thiele έχει φέρει αντιρρήσεις
στους όρους της διάσωσης, προτείνοντας μία
έμμεση κρατική συμμετοχή στη Lufthansa
μέσω της γερμανικής τράπεζας ανάπτυξης
KfW, αντί για άμεση συμμετοχή και εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.
Ο Thiele, ο οποίος αύξησε πρόσφατα το μερίδιό του στη Lufthansa στο 15,5%, αναμένεται
να ασκήσει βέτο στην έκτακτη γενική συνέλευση της Πέμπτης -η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, λόγω της πανδημίας.
Η Lufthansa βρίσκεται εν αναμονή της σημερινής ψηφοφορίας των μετόχων που έχουν
λιγότερο από το 50% των μετοχών, όπου θα
χρειαστεί πλειοψηφία δύο τρίτων για να περάσει η διάσωση. Ο διευθύνων σύμβουλος
Carsten Spohr δήλωσε την Κυριακή ότι οι
μέτοχοι που εκπροσωπούν μόνο το 38% των
μετοχών είχαν εγγραφεί για την Εκτακτη
Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το «Σχέδιο Β», η Γερμανία θα
μπορούσε αρχικά να πάρει περίπου 10%
μερίδιο στη Lufthansa, ενώ το υπόλοιπο
μερίδιο να προέλθει από αύξηση κεφαλαίου
στην οποία θα μπορούσαν όλοι οι μέτοχοι της
Lufthansa να συμμετάσχουν, σύμφωνα με
πηγές του πρακτορείου.
Το Plan Β ωστόσο δεν έχει εγκριθεί από την
κυβέρνηση, ενώ το υπουργείο Οικονομικών
δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6
Προσλήψεις στο γενικό
νοσοκομείο Λιβαδειάς - Θηβών
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων
(4) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων
και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς που
εδρεύει στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( grpros@
levadiahospital.gr ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«02-12- 2019», ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες
καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του
Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Προκήρυξη για προσλήψεις
στην σχολή αστυφυλάκων
της αστυνομίας
Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή της
ΕΛΑΣ υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που ανήκει
στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.
Στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής θα
λειτουργήσει Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών
Φυλάκων (Κ.Ε.Σ.Φ.), όπου θα εκπαιδευτούν Συνοριακοί Φύλακες.
Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Koμοτηνής
(Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Κομοτηνής) προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή,
διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση
για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, (θεωρητική εκπαίδευση εκπαιδευόμενων Συνοριακών
Φυλάκων) κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020,
με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρείς
(3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ως και τα
απαιτούμενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα για
την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.),
παρέχονται από την Υπηρεσία μας στη διεύθυνση
7ο χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης,Τ.Κ.69100 , αλλά
και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α. 6ΔΒΟ46ΜΤΛΒ-Λ5.
Για λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται
στο Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της
Υπηρεσίας μας, στο τηλέφωνο 2531057076 και
από ώρες 08.00 μέχρι 14.00.
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την πρόσληψη με επιλογή των
υποψηφίων θα γίνεται μέχρι την 14.00 ώρα της
01-07-2020 , προσωπικά από τους υποψήφιους/ες ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών
Φυλάκων Κομοτηνής, 7ο χλμ Ε.Ο. ΚομοτηνήςΞάνθης,Τ.Κ.69100.
Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier στην
έδρα της Υπηρεσίας μας, υπό την προϋπόθεση
εφαρμογής των αναφερομένων στη σχετική
προκήρυξη.

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για θέσεις
Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων

Τ

ο ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων
Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. Ειδικότερα το ΑΣΕΠ
εξέδωσε προκήρυξη για διαγωνισμό που αφορά την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών
του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως
04 Δεκεμβρίου 2020 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
επόμενες παραγράφους
Προσόντα υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί
και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική
ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν αυτοδίκαια, με
την κατάταξή τους, όπως ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής
Ιθαγένειας [άρθρο 4 του ν. 3284/2004 (Α’ 217)].
β. Να μην έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος της
ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η ηλικία
αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη
ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει
τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το μητρώο
αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο για
τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο
οικείο μητρώο επικρατεί η πρώτη χρονολογικά εγγραφή.
Διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
γ. Να έχουν ανάστημα που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας
των στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς
που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη,
ήτοι οι άνδρες υποψήφιοι ανάστημα τουλάχιστον 1,70
μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς
υποδήματα.
δ. Να είναι κατάλληλοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις περί κρίσης της σωματικής ικανότητας των
στρατιωτικών που αφορούν στους Αξιωματικούς που
κατατάσσονται απευθείας στα μόνιμα στελέχη (π.δ.
11/2014, Α’ 17).
ε. Να κριθούν κατάλληλοι στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις
και επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του π.δ. 115/2013 (Α’ 149). στ. Να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εφόσον είναι άρρενες
και έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Δεν γίνονται δεκτοί
όσοι έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης.
ζ. Να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακού Τομέα, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισής του από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). η. Να
γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική
γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον καλό (Β2), σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
θ. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων, 2)
υπολογιστικών φύλλων και 3) υπηρεσιών διαδικτύου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα
προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου
τομέα. Τα παραπάνω προσόντα, πλην του προσόντος της
περίπτωσης β΄, για το οποίο καθορίζεται διαφορετικά,
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο
και κατά την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων.

Μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε τις ειδικότητες και την προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Οι θέσεις κατανέμονται στην Κεντρική Υπηρεσία ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 7
ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ 20
Η προκήρυξη των ανωτέρων θέσεων με αριθμό 3Κ/2020 έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 16/16.06.2020/
τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ με θέμα «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων
τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - Ν.Π.Ι.Δ..»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο
Β΄ (υποβολή αιτήσεων) της ανωτέρω προκήρυξης.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 1 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και
λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
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Προσλήψεις
88 ατόμων
στην Περιφέρεια
Αττικής
Προσλήψεις 68 ατόμων για την κάλυψη
παροδικών αναγκών του προγράμματος
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι προσλήψεις αφορούν 68 άτομα με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια
ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής
Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, τα οποία θα απασχοληθούν
μέχρι και τις 30-11-2020 και β) είκοσι (20)
ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60
ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής
Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα
απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-202
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς
την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού
80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ. επικοινωνίας:
213 2065831, 863, 054, 155), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
Τμήματος Γραμματείας: grammateia.
ad@patt.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της
παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων στο
κατάστημα της Υπηρεσίας μας: Περιφέρεια Αττικής –Δ/νση Ανθρώπινου
Δυναμικού (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα).

ΑΣΕΠ: Ένας
στους 22 διορίζονται
στο Βοήθεια
στο Σπίτι
Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιήθηκε ότι, στο
πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2020 για
τις προσλήψεις που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο
χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909)
θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για
την εξυπηρέτηση του προγράμματος
“Βοήθεια στο Σπίτι”), έχουν υποβληθεί:
· 11.202 αιτήσεις για την κάλυψη 368
θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
· 9.459 αιτήσεις για την κάλυψη 730 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
· 17.767 αιτήσεις για την κάλυψη 634
θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης στην εν λόγω Προκήρυξη
βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 3
Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Περίληψη Διαταγής
Δυνάμει της με αριθμό 23/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ
– Σ.Π.Α.Λ.Π.” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 04-03-2020 καταστατικό του.
Αθήνα, 25-06-2020
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γεώργιος Ν. Καλούδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η υπογραφόμενη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ.
ΜΠΟΛΩΣΗ, Δικ/κή Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας, με έδρα το Πρωτοδικείο
Θεσπρωτίας (8ης Δεκεμβρίου 10), με την
με αριθμό 3.993Β΄/22-06-2020 Έκθεσή
μου Επίδοσης, επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ακριβές αντίγραφο της από 10-062020 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201),
στρεφομένης κατά της ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ
ΨΑΡΑΔΑΚΗ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Ηγουμενίτσας (Κ.
Παλαμά 2) και ήδη αγνώστου διαμονής

(ΑΦΜ 079885631) και απευθυνομένης
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [Αριθμός
Πράξης Κατάθεσης: 42/10-06-2020 και
Σημείωση: Κατάθεση προτάσεων κλπ
εντός 100 ημερών από την κατάθεση
της αγωγής (άρθρο 237 §1 εδ.α΄ ΚΠΔ),
εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται
υπόψη], με ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (κατ’ άρθρο 3 §2
Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α΄ 190/30-11-2019),
προκειμένου η εναγόμενη να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, ζητάει δε η ενάγουσα για τους
λόγους που αναφέρει στο ιστορικό: Να
γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει ευρώ
135.095,45, νομιμότοκα. Να κηρυχθεί
η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά
εκτελεστή και να καταδικαστεί η καθ’ ης
στη δικαστική δαπάνη.
Ηγουμενίτσα 23-06-2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Χρ. Μπόλωση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΛΕΤΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
---------------Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά 37001
Τηλ.: 2426023203
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διοικητική Επιτροπή

του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων
του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς για
τον διορισμό τριών (3) υποτρόφων για
προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό,
σύμφωνα με την με αριθμό 6/30-4-2020
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
του Κληρ/τος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λύκειο
Ζαγοράς στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής.
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής του διαγωνισμού καθορίζεται από 11-9-2020 μέχρι 21-9-2020.
Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Κληρ/τος
στην οποία να αναφέρουν τον κλάδο
σπουδών τους, τη δ/νση κατοικίας τους
και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απολυτήριο Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορείας οικον. έτους 2019 από
το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
3. Πιστοποιητικό του Δήμου ΖαγοράςΜουρεσίου από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος υπότροφος είναι Έλλη-

νας κατά την Ιθαγένεια ή το γένος, γραμμένος στα Μ.Α.-Δημοτολόγια του Δήμου,
όπως και η οικογένειά του πριν από τη
γέννηση του υποψηφίου ως και η μόνιμη
εγκατάσταση αυτού και της οικογένειάς
του στη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς, με
την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς.
4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγραφεί
και φοιτά ο υποψήφιος.
5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του
ταυτότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου
ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία
για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια
ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά
και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει
απονεμηθεί προηγουμένως.
7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που
να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ
πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε
λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα
δικαιολογητικά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία μπορούν να συμπληρώσουν και
να τα υποβάλλουν στην Διοικητική Επιτροπή μέχρι της προηγούμενης ημέρας
από αυτή που έχει ορισθεί να διενεργηθεί
ο διαγωνισμός.
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Ζαγορά 28 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι
Ταχ. Κωδ: 23 052
Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς
Τηλέφωνο:27320 22047
Fax: 27320 22271
E-mail: dasmol@5150.syzefxis.gov.gr
Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ-Faχ: 27340
22666
Μολάοι 18-06-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 97401
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την αριθ. 35164/18-06-2020 πράξη
χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η
οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής
της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών, με
αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 143,53 τ.μ. που βρίσκε-

ται στη θέση «Χουλακέας» περιφερείας
οικ. Παλαιοκάστρου, Τ.Κ. Λαχίου, Δ.Ε.
Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε.
Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία
κορυφών: 29,29',30,26,27,28,29, στο
από Φεβρουάριος 2020 τοπογραφικό
διάγραμμα κλίμακας 1:200 του πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Π. Κολυβόδιακου, με Α.Μ. 46324, χαρακτηρίζεται
ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά
την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α
του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή
αντικατ. με την παρ. 4 του αρθ. 32 του
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται
αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο
10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α),
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της
Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ' I. ατελώς, όπως και από
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει
έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής
παραβόλου.
Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα
ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την
ανάρτηση.
Μολάοι 18-06-2020
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

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

210 6984147

Αθηνών
Site: http://nom-athinas.gov.gr
Ανατολικής Αττικής
Site: http://www.atticaeast.gr
Δυτικής Αττικής
Site: http://www.patt.gov.gr/
Πειραιώς
Site: http://www.nomarhiapeiraia.gr

213 2064100, 1539
213 2005100
210 5561275
210 4148516,
1570,
800 11 405060

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

10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
ΕΥΔΑΠ

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

1022,
210-214.4056

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

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

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

210-49.33.002,
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.)

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

14944
210 4593000
22940 22300
22920 25249
22350 31759

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Κοινωνικός τουρισμός:
Από σήμερα οι αιτήσεις
για 300.000
εργαζομένους
και ανέργους
Ξεκίνησε χθες Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
στις 10:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και ακτοπλοϊκών
εταιρειών για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών
αυτών, με επιταγή κοινωνικού τουρισμού
περιόδου 2020-2021. Οι ηλεκτρονικές
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι
την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, στις 23:59.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, για πρώτη φορά, επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυξάνεται
η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από
πέντε σε έξι βράδια. Επίσης, μειώνεται η
ιδιωτική συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία,
ενώ αυξάνεται η επιδότηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Τέλος, για πρώτη φορά,
προστίθεται ο νομός Έβρου στο ειδικό
πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων και της
μηδενικής ιδιωτικής συμμετοχής.
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η οποία έχει
τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού
κωδικού αριθμού. Συνολικά, θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30 εκατ.
ευρώ. Οι διακοπές με το πρόγραμμα
επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις
31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα
του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ.
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
– από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν
επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά
καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου,
Σάμου, Χίου, Κω και του νομού Έβρου ή
– από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν
επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους
παρόχους γίνεται αποκλειστικά, μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς
πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του
ΟΑΕΔ.

Οι Έλληνες συνεχίζουν
να ψωνίζουν ηλεκτρονικά

Η

επιστροφή στην κανονικότητα και το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων, μετά το
lockdown, δεν έχει σταθεί εμπόδιο για το online σούπερ μάρκετ, το οποίο διατηρεί
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Convert Group,
σύμφωνα με την οποία την εβδομάδα 15-21 Ιουνίου η ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων
στο online σούπερ μάρκετ "έπιασε" το +151%, από 190% που ήταν η ανάπτυξη μια εβδομάδα
νωρίτερα και + 167% που ήταν η αύξηση πωλήσεων την εβδομάδα 1-7 Ιουνίου.
Ανάπτυξη πωλήσεων, η οποία μπορεί να απέχει αρκετά από
το υψηλό +501% του Μαρτίου και συγκεκριμένα της 12ης
εβδομάδα του έτους, ωστόσο είναι σημαντική και κινείται
κοντά στον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων του online σούπερ
μάρκετ μετά την πρώτη φάση επαναλειτουργίας της αγοράς.
Στην αρχή της φετινής χρονιάς, η συγκεκριμένη αγορά
"έτρεχε" με ρυθμό ανάπτυξης μόλις +4%. Από το ξέσπασμα
της κρίσης μέχρι και τις 21 Ιουνίου, οπότε και υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο κανάλι εμφάνισε
τριψήφιο ποσοστό ανάπτυξης τις περισσότερες εβδομάδες
αυτής της περιόδου. Μοναδική "παραφωνία" η 10η εβδομάδα όπου οι πωλήσεις του αυξήθηκαν "μόλις" κατά 76%
και η Μεγάλη Εβδομάδα όπου ο ρυθμός ανάπτυξης των
πωλήσεων του άγγιξε το +86%.
Μερίδιο το οποίο όπως εκτιμούν στελέχη του εγχώριου λια-
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νεμπορίου τροφίμων είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό γιατί
στις online πωλήσεις δεν προσμετρώνται οι τηλεφωνικές
παραγγελίες, πρακτική που υιοθετούν τόσο μεγάλοι παίκτες
όσο και τα τοπικά παντοπωλεία, μίνι μάρκετ και μανάβικα,
αλλά και το γεγονός ότι αρκετές online παραγγελίες με
παραλαβή από το κατάστημα "πέφτουν" στις πωλήσεις
του φυσικού καταστήματος.
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, 1 στους 2 χρήστες διαδικτύου πλέον αγοράζουν συστηματικά online (σε σχέση
με 1 στους 5 το 2019), καταγράφεται δεκαπλασιασμός της
πελατειακής βάσης των ηλεκτρονικών σουπερμάρκετ, 1
στους 2 θα συνεχίσει και στο μέλλον να παραγγέλνει προϊόντα σουπερμάρκετ για παράδοση κατ’ οίκον, ενώ 1 στους 2
καταναλωτές ενημερώνεται μέσω διαδικτύου για προσφορές
και εκπτώσεις.
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Γερμανικός Τύπος:
"Μεγάλη τύχη"
για την Ελλάδα
η γερμανική προεδρία

Ο Τύπος για τις ελληνικές προσδοκίες
από τη γερμανική προεδρία της ΕΕ, το
lockdown σε περιοχές της Ρηνανίας-Βεστφαλίας και την αντίσταση Ρεπουμπλικανών στα σχέδια Τραμπ να αποσύρει
στρατιώτες από τη Γερμανία.
"Η Γερμανία αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου
την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και
οι προσδοκίες από ελληνικής πλευράς είναι μεγάλες, γράφει ο ανταποκριτής της
ARD στην Κων/πολη Τόμας Μπόρμαν
στην ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού DLF
με τίτλο ""Μεγάλη τύχη" για την Ελλάδα
η γερμανική προεδρία”.
"H προσμονή στην Ελλάδα για το εξάμηνο
της γερμανικής προεδρίας ξεκίνησε μέσα
Μαΐου, όταν η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ
και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
πρότειναν από κοινού ένα Ταμείο Ανάκαμψης ύψους μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ
για τις χώρες αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Ας σημειωθεί ότι
μιλάμε για 500 δις επιδοτήσεις και όχι δάνεια, τα οποία δεν πρέπει να επιστραφούν.
Η γενναιοδωρία της καγκελαρίου εξέπληξε
πολλούς στον νότο της Ευρώπης. Και σαν
μην έφθανε αυτό, η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αύξησε το ποσόν
κατά 250 δις ευρώ σε μορφή δανείων.
Όλα αυτά γίνονται δεκτά στην Ελλάδα με
ικανοποίηση. Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας εκτιμά
ότι η καγκελάριος είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει
από την ερχόμενη Τετάρτη. Παρόμοια είναι
η θέση υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο υπουργός Οικονομίας Άδωνις
Γεωργιάδης μιλώντας σε ψηφιακή εκδήλωση στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είπε πως
είναι "μεγάλη τύχη” ότι η Γερμανία παίρνει
τώρα τη σκυτάλη της προεδρίας διότι σε
αυτή τη συγκυρία είναι απαραίτητη μια
αποτελεσματική ηγεσία στην Ευρώπη. Η
καγκελάριος και η γερμανική κυβέρνηση θα
οδηγήσουν την Ευρώπη σε ένα καλό αποτέλεσμα, υπογράμμισε τη Τρίτη το βράδυ
ο έλληνας υπουργός".

