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Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν κλείσετε κατάλυμα διακοπών
Χρήση του διαδικτύου το καλοκαίρι

Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Τ

Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Καλαμάτας

ην Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 παρουσιάσθηκε
το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού
Καλοκαιριού στην πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου Καλαμάτας.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, σε συνέντευξη
Τύπου, ευχαρίστησε όλους τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους, τους Συλλόγους Γυναικών και όλους
τους συμμετέχοντες στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι και
ευχήθηκε να είναι πετυχημένες οι εκδηλώσεις και
να διασκεδάσουν όσοι θα τις παρακολουθήσουν.
Τόνισε, επίσης, πως «ο κόσμος χρειάζεται ανάσες»
προσθέτοντας: «Να αισιοδοξεί ο κόσμος. Περάσαμε
και από δυσκολότερες καταστάσεις ως Ελληνισμός
και τα καταφέραμε».
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Πολιτιστικού
Καλοκαιριού, που περιλαμβάνει περίπου 80
εκδηλώσεις, από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο,
στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας,
δεν ξεπερνά το ποσό των 30.000 ευρώ και είναι
μικρότερος από κάθε άλλη χρονιά.

Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Ν

έο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην
Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35
Δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σχέδια για να βοηθήσει την
Ελλάδα να μεγιστοποιήσει τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων,
κάτι που θα συμβάλει στην κινητοποίηση άνω των € 35 δισ. έως
το 2020 για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την ανάπτυξη θα ευνοήσει τις επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και επιχειρήσεις στην
Ελλάδα.
Ως έκτακτο μέτρο, η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της άμεσης
ρευστότητας ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση των επενδύσεων
της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Αυτό περιλαμβάνει
την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της
ΕΕ που εκκρεμούν και είχαν διακρατηθεί έως το κλείσιμο των
προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013. Αυτό θα μεταφραστεί σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα περίπου € 500 εκατ. και εξοικονόμηση περίπου € 2 δις. για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Τα
κονδύλια αυτά θα είναι διαθέσιμα για την άμεση χρηματοδότηση
επενδύσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η
Επιτροπή προτείνει επίσης να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.
Με την πρόσθετη αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να διατεθεί
πρόσθετο ποσό €1 δισ., που μπορεί να αξιοποιηθεί για την έναρξη
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.
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Η

ΕΚΠΟΙΖΩ ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις καταναλωτών και ξενοδοχείων /
ενοικιαζόμενων δωματίων:
• Όταν κάνετε μια κράτηση, το ξενοδοχείο δικαιούται να
σας ζητήσει προκαταβολή έως το
25% του συνολικού κόστους της
διαμονής σας. Το
ποσό αυτό δεν
μπορεί να είναι
μικρότερο από το
κόστος διαμονής
για μια ημέρα.
• Αν θέλετε να
ακυρώσετε την
κράτηση, σας επιστρέφεται το 100% των χρημάτων, εφόσον κάνετε την
ακύρωση τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης. Διαφορετικά, ανάλογα με την πολιτική
του ξενοδοχείου, οφείλετε να καταβάλετε μέχρι και το
50% του συνολικού κόστους της κράτησης.
• Το ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει να
διαθέτουν όλες τις διαφημιζόμενες και συμφωνηθεί-

Χ

σες παροχές (κλιματισμό, πισίνα, γυμναστήριο, internet
κλπ), να επιβεβαιώνουν την κράτηση γραπτά εντός τριών ημερών και να έχουν αναρτημένο τιμοκατάλογο σε
κάθε δωμάτιο.
•
Εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, ο ξενοδόχος
οφείλει να εξασφαλίσει τη διαμονή σας σε
άλλο ξενοδοχείο ίδιας
ή ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας τα
έξοδα μεταφοράς σας
αυτό το ξενοδοχείο
και την όποια διαφορά
υπάρχει στην τιμή.
•
Σε περίπτωση
που θέλετε να μείνετε λιγότερες ημέρες από τις ημέρες
της αρχικής σας κράτησης, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τον ξενοδόχο έγκαιρα (τουλάχιστον 21 ημέρες
πριν) και δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση. Διαφορετικά,
ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση έως το 50% της
συμφωνίας.

Χρήση του διαδικτύου το καλοκαίρι

ρήσιμες συμβουλές σε γονείς και παιδιά από τη διεύθυνση
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος
• Ο προτεινόμενος καθημερινός χρόνος στο διαδίκτυο δεν πρέπει
να ξεπερνάει τη μιάμιση ώρα. Αλόγιστη χρήση μπορεί να επιφέρει
διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου και πονοκεφάλους
• Μην παραμελείτε τις δραστηριότητες σας και τον κοινωνικό σας
περίγυρο. Δώστε κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με νέες δραστηριότητες και χόμπι
• Μην εμπιστεύεστε τα στοιχεία που δηλώνει κάποιος στο διαδίκτυο.

• Όταν σας προσεγγίζει κάποιος χρήστης σε chat room σαν φίλος
ή γνωστός σας, επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί του και ρωτήστε
αν είναι όντως ο ίδιος.
• Μη στέλνετε φωτογραφίες σας και μην ενεργοποιείτε την κάμερα του υπολογιστή κατά τη συνομιλία με αγνώστους. Μπορεί να
χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό εν αγνοία σας.
• Αν μία συνομιλία σας κάνει να αισθανθείτε άβολα, σταματήστε
τη με το πάτημα ενός πλήκτρου.
• Μη χρησιμοποιείτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως ημερολόγιο. Το προφίλ σας δε χρειάζεται να περιέχει όλες τις πληροφορίες για την καθημερινή σας δραστηριότητα.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου για το προφίλ
σας και ρυθμίστε τις έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι ορατές
μόνο στους φίλους σας.
• Μην επιτρέπετε σε εφαρμογές (applications) που δε γνωρίζετε
να δημοσιεύουν σχόλια στο λογαριασμό σας ή να χρησιμοποιούν
τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πέρα από το ονοματεπώνυμό
σας, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
• Πριν δημοσιεύσετε μια πληροφορία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι δε σβήνεται ποτέ από το διαδίκτυο. Μήπως θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική σας ζωή;
• Εάν αντιληφθείς ότι κάποιος προσπαθεί σε εκφοβίσει στο διαδίκτυο, ανέφερε το στους γονείς σου. Μη μείνεις σιωπηλός!
• Η απάντηση με τον ίδιο τρόπο δεν είναι λύση! Μην απαντάτε
σε περίπτωση που κάποιος σας συμπεριφερθεί άσχημα στο Διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα!
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