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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 20ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  

 
Raine&Horne 

South Hurstville
Shop 3, 63 Conells Point Road, South Hurstville

 Web: www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888
Telephone: 02 95466100

Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

ΕΕ: Μέτρα στήριξης έκτακτης 
ανάγκης €11 εκ. ευρώ για Τ/κ
Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί μια σειρά 
νέων οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπι-
ση των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας της νόσου Covid-19 

στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, συνολικού ύψους 
€11 εκ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπροσωπεία Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η εν λόγω δέσμη μέ-
τρων περιλαμβάνει στήριξη για διαρθρωτικές επιχει-
ρηματικές μεταρρυθμίσεις, επιχορηγήσεις για πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και άμεσες 
επενδύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, με σκο-
πό την τόνωση της πράσινης ανάπτυξης και της απα-
σχόλησης. Οι πρώτες δραστηριότητες θα πρέπει να 
ξεκινήσουν εντός του Ιουλίου 2020.
Τα μέτρα οικονομικής στήριξης έκτακτης ανάγκης 
έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην αποφυγή μιας 
βαθιάς και παρατεταμένης κοινωνικοοικονομικής 
κρίσης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αναφέρε-
ται. Με την επιφύλαξη της έγκρισης των αποφάσεων 
χρηματοδότησης, τα μέτρα θα εφαρμοστούν μέσω 
επιχορηγήσεων σε μικρές επιχειρήσεις, διαρθρωτι-
κών επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων και δημιουρ-
γίας θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων σε υποδομές 
ενεργειακής απόδοσης, λέει η ανακοίνωση.
Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης 
έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοι-
χεία:
Χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων για τις μικρές 

επιχειρήσεις, με στόχο να δοθεί ώθηση στην ανά-
καμψη της οικονομίας και να αποφευχθεί το κλείσιμο 
εταιρειών που κατά τα λοιπά είναι βιώσιμες. Η προ-
τεινόμενη ανακατανομή του προϋπολογισμού ανέρχε-
ται σε 3 εκατομμύρια ευρώ για τις πολύ μικρές επι-
χειρήσεις και σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, αναφέρεται.
Επίσης, η προώθηση της κοινωνικής και οικονομι-
κής ανάπτυξης μέσω της οικονομικής παρακολού-
θησης και των μελετών, που υλοποιούνται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, θα εξακολουθήσει να στηρίζει 
ένα σχέδιο ανάκαμψης με στοχευμένη βοήθεια για τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με μια 
ισχυρή συνιστώσα πράσινης ενέργειας, ως απάντη-
ση στην οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την 
έξαρση της πανδημίας της νόσου Covid-19. Η προτει-
νόμενη ανακατανομή του προϋπολογισμού για την εν 
λόγω συνιστώσα ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ, 
προστίθεται.
Το τρέχον εμβληματικό έργο «Ενεργειακά Αποδοτικά 
Σχολεία» θα συμπληρωθεί από ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για την προώθηση της ανάπτυξης προς 
μια πιο πράσινη οικονομία και τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του τοπικού εργατικού δυναμικού και μέσω της ανά-
πτυξης τοπικών καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων. Η 
προτεινόμενη ανακατανομή του προϋπολογισμού για 
την εν λόγω συνιστώσα ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια 
ευρώ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Κυπριακό, ΑΟΖ και 
διμερή θέματα συζήτησαν 
οι ΥΠΕΞ Κύπρου-Ρωσίας 
Το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ και στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, καθώς και διμερή 
θέματα ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών 
Κύπρου-Ρωσίας, κατά τη διάρκεια τη-
λεφωνικής επικοινωνίας.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου 
Εξωτερικών στο twitter, ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης 
είχε μια εγκάρδια και εποικοδομητική 
συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του, 
Σεργκέι Λαβρόφ.
Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις 
για την πανδημία του COVID-19, τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ και στην ευρύτερη Ανατολική 
Μεσόγειο, προστίθεται. Έγινε επίσης 
έγκαιρη συζήτηση για το Κυπριακό, 
ενώ ανασκοπήθηκαν και θέματα δι-
μερούς ενδιαφέροντος, καταλήγει η 
ανάρτηση του ΥΠΕΞ.


