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Αναστολή νυχτερινών
δρομολογίων σε μετρό και
τραμ από την Παρασκευή
Αναστέλλονται από αύριο,
Παρασκευή, και μέχρι
νεωτέρας τα μεταμεσονύχτια
δρομολόγια στις γραμμές 2 και
3 του Μετρό, καθώς και αυτά
του Τραμ στη (μόνη εν λειτουργία) γραμμή
Βούλα- Κασομούλη.
Αυτό ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, στο πλαίσιο
των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Aγορά εισιτηρίων με κάρτα και όχι με
χαρτονομίσματα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
πιθανότητα μετάδοσης του κορωνοϊού εντός
των συγκοινωνιών.
Aστέλλεται η εφαρμογή του μέτρου της
εισόδου από την μπροστινή πόρτα στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ.
Λελογισμένη χρήση των κλιματιστικών και ο
αερισμός των οχημάτων στις αφετηρίες και
στα τέρματα.

Πάνω από 4.400 κλήσεις της
Τροχαίας σε μια εβδομάδα
για υπερβολική ταχύτητα
Ούτε ο κορωνοϊός φαίνεται ότι
έχει βάλει μυαλό σε αρκετούς
οδηγούς καθώς όπως αποδείχθηκε εξακολουθούν να
κινούνται με υπερβολικά
υψηλές ταχύτητες, εξαιτίας προφανώς και
της μεγάλης μείωσης της κίνησης ενώ
κάποιοι δεν δίστασαν να οδηγήσουν και
μεθυσμένοι!
Ειδικότερα στο πλαίσιο του στοχευμένου
προγράμματος της Τροχαίας την εβδομάδα
από 9 έως 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν
έλεγχοι σε 22.360 οχήματα, δίνοντας προτεραιότητα στις παραβάσεις για υπερβολική
ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επίδραση
οινοπνεύματος με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά 4.406 παραβάσεις σε όλη την
Επικράτεια.
Τα 971 συνεργεία της Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα βεβαίωσαν 4.444
παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 165
παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση
οινοπνεύματος. Πρωταθλήτρια στις παραβάσεις αναδείχθηκε η Θεσσαλονίκη με 922
κλήσεις και ακολουθεί η Αττική με 604, η
Κορινθία με 278, η Πιερία με 270, το Κιλκίς
με 227 και τα Ιωάννινα με 196.

Σούπερ μάρκετ

Τηλεπικοινωνίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος METRO
της οικογένειας Παντελιάδη που ελέγχει την
αλυσίδα My Market ετοιμάζεται να προσλάβει
πάνω από 200 εργαζομένους, με στόχο να
ενισχύσει διάφορα κρίσιμα πόστα, όπως το
ηλεκτρονικό κατάστημα και τα καταστήματα.
➞ σελ. 2

Citigroup

Οσο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που
λόγω κορονοϊού μένουν στο σπίτι τους, είτε για
να κάνουν τηλεργασία είτε απλώς για να «το
ρίξουν» στο Netflix, στο Skype ή στο παραδοσιακό κουτσομπολιό διά τηλεφώνου, τόσο
αρχίζουν να «ζορίζονται» τα δίκτυα σταθερών
και κινητών επικοινωνιών.
σελ. 3

Διπλά βάρη στο φετινό ΑΕΠ βλέπει η
Citigroup και θεωρεί πιθανή τη σημαντική
μείωση των τουριστικών ροών κατά τους επόμενους μήνες, αφού η έκρηξη του κορωνοϊού
θα επηρεάσει πιθανώς την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες.

➞

➞ σελ. 8

Πρώτη μεγάλη έρευνα:

Τι φοβούνται και πώς αντιδρούν
οι Ελληνες καταναλωτές
Τ

ις κοσμογονικές αλλαγές που έχει
φέρει ο κορωνοϊός στις αγορές και
κατ επέκταση στους Ελληνες καταναλωτές καταγράφει μεγάλη έρευνα της
Media Max Greece. Η έρευνα εστιάζει
στην περίοδο από τις 26 Φεβρουαρίου
οπότε και καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα
κορωνοϊού στη χώρα μας έως και τις 18
Μαρτίου με πρόβλεψη έως τις 30 Απριλίου. Τα στοιχεία της έρευνας για το πώς
αισθάνονται οι Ελληνες εν μέσω της λαίλαπας της πανδημίας είναι αποκαλυπτικά.
Τι φοβούνται, τι πιστεύουν για τα μέτρα,
πώς αντιδρούν ως καταναλωτές;
Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η
εμφάνιση του ιού του προκαλεί άγχος και
το 42% φόβο Ένα 22% δηλώνει ότι η εμφάνιση του ιού του προκαλεί σύνεση. Μόλις
το 11% δηλώνει ότι του προκαλεί πανικό
και 8% θυμό. Αδιαφορία καταγράφεται
μόλις στο 6% των ερωτηθέντων.
Οι καταναλωτές σε ποσοστό 46% ανησυχούν ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις σε
βασικά είδη ενώ το κοινό κάνει στροφή στα
συσκευασμένα σε ποσοστό 38%. Μεγάλη
είναι η ζήτηση για φρούτα και προϊόντα
υψηλής διατροφικής αξίας, λόγω ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας. Συστηματικός
έλεγχος της προέλευσης των τροφίμων από
το 34% των αγοραστών (ντόπια κι όχι από
πληγείσες περιοχές). Το 24% δηλώνει ότι
έχει αποθηκεύσει τρόφιμα ή άλλα είδη.
Τι αγοράζουν οι καταναλωτές;
+49,2% είδ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΔΑ
+41,4% ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
& ΠΟΤΑ +32,7% Πηγή: Nielsen Retail
Measurement Services, Σύνολο Ελλάδας
Supermarkets, εβδομάδα που τελείωσε

01/03/20 vs. περσινή περίοδο ΝΩΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ XYMA +32,6% ΠΡΟΪΟΝΤΑ
BAZAAR +13,2% Α
Προϊόντα με αύξηση και μείωση στην
Ελλάδα
16% Κρασί -6% Μπύρα -1% Πάνες -2%
Καλλυντικά για χείλη -1% Καλλυντικά
για μάτια -8% Μπράντι -5% Ουίσκι -2%
Παιχνίδια -1% Ένδυση -3% Καθαριστικό
λεκέδων +484% Έτοιμα γεύματα +165%
Συσκευασμένα Αλλαντικά +344% Υγρά
μαντηλάκια +149% Μωρομάντηλα +99%
Λαστιχένια γάντια +187% Όσπρια +164%
Ρύζι +231% Σαπούνι +112% Απορρυπαντικά
+98% Χλωρίνη
Πώς αντιδρά η αγορά;
Αύξηση πωλήσεων 24% στα σούπερ μάρκετ (εκκένωση ραφιών) μετά τα πρώτα
επιβεβαιωμένα κρούσματα.
• Μειωμένη κίνηση HORECA καθώς αποφεύγονται οι χώροι συναθροίσεων
• Ανεβαίνει η μικρή λιανική σε καταστήματα κοντινής απόστασης από τα σπίτια

• Μειώνονται οι εισαγωγές εμπορευμάτων
από χώρες υψηλού κίνδυνου
• Κόβονται αγορές σε είδη που δεν είναι
βασικής ανάγκης, όπως τα ρούχα
• 30% μείωση στη χρήση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς στα αστικά κέντρα
Ανεβαίνει η μέση αξία της απόδειξης αγορών του σούπερ μάρκετ έως και 12€ λόγω
επιπλέον προϊόντων καθαρισμού και αντισηπτικών στο «καλάθι της νοικοκυράς»
• Είσοδος σε περιορισμένο αριθμό πελατών
τη φορά στα σούπερ μάρκετ (από 16/03)
• Η ταχύτητα ανανέωσης των ραφιών η
μεγάλη πρόκληση των σούπερ μάρκετ
• 20.000 εργαζόμενοι σε άδεια ειδικού
σκοπού μετά τον νόμο για τους γονείς
με παιδιά. Σχεδόν το 1/4 έως το 1/3 του
προσωπικού των σούπερ μάρκετ μένει
σπίτι • Αυξημένη επισκεψιμότητα και σε
φαρμακεία για βιταμίνες, συμπληρώματα
διατροφής και προϊόντα ενίσχυσης του
ανοσοποιητικού
Πόσο ενημερωμένοι αισθάνονται οι Ελ-

ληνες;
Το 79% του κοινού πλέον θεωρεί πως είναι
επαρκώς ενημερωμένο για τον κορωνοϊό
και μόλις το 16% όχι
Η πλειοψηφία του κόσμου ακολουθεί τις
οδηγίες των ειδικών και παραμένει στο
σπίτι.
Οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στις νέες
συνθήκες και εργάζονται από το σπίτι (ραγδαία αύξηση τηλεργασίας)
Καταναλωτής & e-Commerce
• 21% των χρηστών σκοπεύει να αγοράσει
στις επόμενες 15 ημέρες από ηλεκτρονικό
σούπερ μάρκετ και φαρμακείο
• e-food πρώτο σε προτιμήσεις με 48%
ακολουθούν Skroutz 14% (αυξημένο κατά
40% από την προηγούμενη
εβδομάδα), Box 5% και Deliveras 4%
• 29% θέλουν να γλιτώσουν χρόνο, 23%
θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές,
22% να μην έρθουν σε επαφή με άλλους
και 20% να μην βγουν άσκοπα από το σπίτι
• Αύξηση των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (κυρίως laptops), που αγοράζονται
ηλεκτρονικά, λόγω της ευρείας εφαρμογής
της τηλεργασίας
Οι Μεταβολές στα Media
Αύξηση της συνολικής τηλεθέασης +17%
σε σχέση με την περίοδο της κανονικότητας 10-25/02
• Σημαντική αύξηση τηλεθέασης στα δελτία ειδήσεων (+20%) και στις ενημερωτικές
εκπομπές (+16%), κυρίως σε SKAI, STAR
,ALPHA & ΕΡΤ
• Στροφή του κοινού στο online περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο αγορών και ενημέρωσης από ειδικά sites, όσο και σε επίπεδο
κοινωνικής δικτύωσης (social media)
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Έκκληση ΙΣΑ
σε ιδιώτες γιατρούς:
Κρατήστε ανοικτά
τα ιατρεία σας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ο κορωνοϊός δοκιμάζει τις αντοχές όλων
και κυρίως του δημόσιου συστήματος
Υγείας. Προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω πίεση στα δημόσια νοσοκομεία
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας απευθύνει
έκκληση στους ιδιώτες γιατρούς να κρατήσουν ανοιχτά τα ιατρεία τους. Ο σκοπός της έκκλησής είναι για να προστατέψουν οι ιδιώτες γιατροί τους ασθενείς και
να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των
δημόσιων νοσοκομείων από τις επιπλοκές
των χρόνιων περιστατικών.
Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος
Πατούλης, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να γίνει
ο κυματοθραύστης για να μην επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία. Στην κρίσιμη
αυτή ώρα καλούμε τον ιατρικό κόσμο
να συστρατευτεί και να παραμείνει στην
πρώτη γραμμή της μάχης, λαμβάνοντας
αυστηρά μέτρα προστασίας. Στον αγώνα
που δίνει η πατρίδα μας δεν περισσεύει
κανένας»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους
ιδιώτες γιατρούς της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας να διατηρήσουν ανοιχτά τα ιατρεία τους τηρώντας αυστηρά
μέτρα προφύλαξης, για προστατέψουν
τους ασθενείς και να συμβάλλουν στην
αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων. Στην ανακοίνωση του ΙΣΑ, τονίζεται ότι ο ιατρικός κόσμος οφείλει να
παραμείνει στα καθήκοντά του αξιολογώντας τα περιστατικά κατά περίπτωση και
να διασφαλίσει ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των χρονίως πασχόντων ή
των ασθενών που θα εμφανίσουν κάποιο
έκτακτο πρόβλημα υγείας. «Στην κρίσιμη
αυτή ώρα για τη χώρα μας καλούμε τον
ιατρικό κόσμο να συστρατευτεί και να
δώσει τη μάχη για τον ασθενή και την
πατρίδα μας που βρίσκεται σε πόλεμο με
έναν αόρατο εχθρό. Οι ιδιώτες γιατροί
της ΠΦΥ πρέπει να παραμείνουν στις
επάλξεις, μαζί με τους νοσοκομειακούς
γιατρούς που είναι αξιέπαινοι καθώς
δίνουν τον αγώνα με αυταπάρνηση σε
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τιμώντας
τον όρκο του Ιπποκράτη» επισήμανε ο κ.
Πατούλης και καταλήγοντας είπε:
«Η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει
να γίνει ο κυματοθραύστης για να μην
επιβαρυνθούν τα δημόσια νοσοκομεία.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
ατονήσει η παρακολούθηση των ασθενών
που πάσχουν από χρόνιες νόσους, γιατί
η απορρύθμιση των παθήσεών τους θα
προκαλέσει επιπλοκές που αφενός θα
βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους και
αφετέρου θα τους οδηγήσει στα νοσοκομεία, τα οποία ωστόσο δεν πρέπει να επιβαρυνθούν περαιτέρω για να σηκώσουν
το βάρος της επιδημίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Σούπερ μάρκετ:

Η «έκρηξη» της ζήτησης οδηγεί
σε έκτακτες προσλήψεις

Μ

ε στόχο να μειώσουν την πίεση που υφίστανται εδώ και λίγες μέρες από την αυξημένη προσέλευση των καταναλωτών, λόγω κορονοϊού οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε έκτακτες προσλήψεις προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος
METRO της οικογένειας Παντελιάδη που ελέγχει την αλυσίδα My Market ετοιμάζεται να προσλάβει
πάνω από 200 εργαζομένους, με στόχο να ενισχύσει διάφορα κρίσιμα πόστα, όπως το ηλεκτρονικό
κατάστημα και τα καταστήματα.
Ήδη, έχουν ξεκινήσει συνεντεύξεις και το
αμέσως επόμενο διάστημα οι νέοι εργαζόμενοι θα αναλάβουν τα πόστα τους. Ανάλογη
πρωτοβουλία έχει αναλάβει και η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη να
προσλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό.
Συνολικά, σκοπεύει να προσλάβει περίπου
220 άτομα το αμέσως επόμενο διάστημα για
να ενδυναμώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα,
τις αποθήκες και την τροφοδοσία. Στον χορό
των έκτακτων προσλήψεων έχει μπει και η
«ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός», η οποία όπως και ο υπόλοιπος κλάδος
πέρα από την εκτόξευση των πωλήσεων στα φυσικά καταστήματα έχει παρατηρήσει εκτίναξη και των παραγγελιών από το
ηλεκτρονικό της κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έκτακτες προσλήψεις προσωπικού
θα προχωρήσει και η Σκλαβενίτης, η οποία μετά την εξαγορά του
Μαρινόπουλου διαθέτει παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Από την
μεριά των αμιγώς ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ, το εργατικό
δυναμικό της ενίσχυσε το e-fresh.gr.
Η «καταπόνηση» που υφίσταται το προσωπικό των αλυσίδων
είναι μεγάλη και όπως χαρακτηριστικά λένε άνθρωποι της αγοράς
καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές που συνεχίζουν να σπεύδουν μαζικά
στα καταστήματα.
Είναι χαρακτηριστικά πως και χθες, η κίνηση -αν και αισθητά
μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα 24ώρα- ήταν αρκετά
αυξημένη κατά περίπου 35%. Το επόμενο μεγάλο crash test
θα είναι σήμερα οπότε ξεκινάει η εφαρμογή της απόφασης για
καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής και άρα πολλοί

E-mail: iho@otenet.gr

ακόμη εργαζόμενοι θα μείνουν σπίτια τους.
«Τόση μαζική προσέλευση κόσμου μπορεί
να συγκριθεί μόνο με την εορταστική περίοδο
των Χριστουγέννων. Αυτό που συμβαίνει
τώρα είναι πρωτοφανές», λέει ο πρόεδρος του
ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών), Κωνσταντίνος
Μαχαίρας.
Να σημειωθεί πως πολλά σούπερ μάρκετ είναι αναγκασμένα να δουλεύουν με μειωμένο
προσωπικό καθώς πολλοί εργαζόμενοι έχουν
κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού που θέσπισε η κυβέρνηση
για τους γονείς με παιδιά, μετά το κλείσιμο των σχολείων. Επιπλέον, κάποιες επιχειρήσεις έχουν επιτρέψει στους εργαζόμενους
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να παραμείνουν σπίτι τους.
Στο μεταξύ, χθες, ο σύνδεσμος ECR Hellas, στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη όλες οι εταιρείες του Λιανικού Εμπορίου / αλυσίδες
Super Markets καθώς και όλοι οι σημαντικοί Προμηθευτές /
Βιομηχανίες ανακοίνωσε πως φροντίζει για την επάρκεια και την
έγκαιρη τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων,
ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις.
Ο σύνδεσμος εξέφρασε τη δέσμευση του κλάδου και των μελών
του, για την απρόσκοπτη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας και
ανατροφοδοσίας της αγοράς, σημειώνοντας πως «όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου με αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό
σύνολο, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της Κυβέρνησης και του
ΕΟΔΥ και παράλληλα φροντίζουμε για την επάρκεια και έγκαιρη
τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια».
Κάλεσε τέλος όλους να συμμορφωθούν στα μέτρα που ανακοινώνονται, συνιστώντας στους καταναλωτές «σύνεση και ηρεμία».

Εκτονώνεται η κατάσταση στον Εβρο
Προς εκτόνωση βαίνει σταδιακά η ένταση που εκδηλώθηκε περίπου από τις 6 το
απόγευμα στο τελωνείο των Καστανεών στον Εβρο. Ομάδα άνω των 300 μεταναστών εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά των Ελλήνων αστυνομικών, κάνοντας χρήση
χημικών και πετρών, σε μία ακόμη απέλπιδα προσπάθεια των συγκεντρωμένων
επί του τουρκικού εδάφους μεταναστών, να παραβιάσουν τα σύνορα της χώρας.
Τόσο ο φράχτης, όσο και ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν αλώβητοι
και η συνοριογραμμή απροσπέλαστη, μετά και τη νέα αυτή οργανωμένη απόπειρα.
Σημειώνεται ότι από τα μεσάνυχτα έκλεισαν και τα χερσαία σύνορα ΕλλάδαςΤουρκίας, σύμφωνα με Εγκύκλιο του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, η
ανακοίνωση του ανοίγματος των οποίων, την 28η Φεβρουαρίου, είχε οδηγήσει
στα σύνορα χιλιάδες μετανάστες. Οι μετανάστες προσπάθησαν να ρίξουν τον
φράχτη και να περάσουν τα ελληνικά σύνορα, χωρίς όμως επιτυχία, σε άλλη μία
νύχτα έντασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

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

Με νέο μήνυμα μέσω του «112»
στα κινητά τηλέφωνα, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τονίζει πως οι στιγμές
είναι κρίσιμες και συστήνει:
«Μείνετε σπίτι. Περιορίστε
τις μετακινήσεις στις απόλυτα απαραίτητες. Αποφεύγετε
μέρη με συγχρωτισμό. Προφυλάξτε τις ευπαθείς ομάδες». Επισημαίνει πως «όσο
περισσότερο απομονωθούμε
τόσο θα καθυστερήσουμε την
διασπορά».
Αναλυτικά, το μήνυμα που
είναι γραμμένο στα ελληνικά
και στα αγγλικά, αναφέρει:
«Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας 17/03: Κορονοϊός:
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Μείνετε σπίτι. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απόλυτα απαραίτητες. Αποφεύγετε μέρη
με συγχρωτισμό. Προφυλάξτε τις ευπαθείς ομάδες. Όσο
περισσότερο απομονωθούμε
τόσο θα καθυστερήσουμε την
διασπορά».
Το μήνυμα εστάλη με εντολή
του υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, ο
οποίος μάλιστα μετέβη για τον
σκοπό στο κέντρο του «112»,
στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι.
Επίσης, σήμερα έγιναν και οι
τελευταίες δοκιμές των εγκαταστάσεων ιχνηλήτασης του
κορονοϊού που θα λειτουργεί στον δεύτερο όροφο της
ΓΑΔΑ. Το Κέντρο Ιχνηλάτησης που βρίσκεται υπό την
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
θα λειτουργήσει τις επόμενες
ημέρες, ενώ γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσει ακόμα και
αύριο.

Τριανταένα νέα κρούσματα στην Ελλάδα,
στα 418 το σύνολο
Νοσηλεύονται 79 άτομα ενώ 13 είναι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία αναφοράς.
Οπως ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων είναι τα 70
έτη. Τα περισσότερα κρούσματα απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης βρίσκονται
στην Αθήνα ενώ έχουν ληφθεί για εξέταση 6.000 δείγματα.
Δεκατέσσερις ασθενείς έχουν πάρει ήδη εξιτήριο, υπογράμμισε.
Οπως είπε ο Σ. Τσίοδρας με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σήμερα,
τους θανάτους και τις νοσηλείες, τα μαθηματικά μοντέλα που επεξεργάστηκε
ειδική ομάδα δείχνουν ότι σήμερα τα πραγματικά περιστατικά στη χώρα μας
είναι 2.000-3000.
Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τους υπολογισμούς.

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μένουμε σπίτι:
Ψηφιακή ξενάγηση
σε μουσεία & μνημεία
Παίζουμε διαδικτυακά παιχνίδια με τη Ζωφόρο του Παρθενώνα και με όλα τα μνημεία της
Ακρόπολης, με ξεναγό μας τη Γλαύκα, το ιπτάμενο ρομπότ! Παίρνουμε «πινέλα και χρώματα»
και δημιουργούμε τις πιο απίθανες παραλλαγές
των φημισμένων αγαλμάτων. Γινόμαστε οι αρχιτέκτονες ενός νέου ναού στην Κλασική Αθήνα.
Αυτά τα θαυμάσια συμβαίνουν μέσω των ευφάνταστων εφαρμογών, με τις οποίες το ΥΠΠΟΑ
φέρνει τον Πολιτισμό στο σπίτι μας.
Οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι πολιτιστικοί
οργανισμοί του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού προσφέρουν διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης και διαδραστικά ψηφιακά
εκπαιδευτικά προγράμματα, προσκαλώντας
μας να δούμε από κοντά τα μνημεία μας, να
μάθουμε και να διασκεδάσουμε παίζοντας με
τα αγάλματα. Τις μέρες αυτές που «μένουμε
σπίτι» η τεχνολογία μας επιτρέπει να θαυμάσουμε κορυφαία μνημεία και έργα της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούμε τις αίθουσες των μουσείων. Βλέπουμε
τα μοναδικά τους εκθέματα, χωρίς βιασύνη και
συνωστισμό. Δε βγαίνουμε από το σπίτι για να
περπατήσουμε στους αρχαιολογικούς χώρους.
Κι αν μας έλειψε η Πινακοθήκη, μπορούμε να
δούμε τις συλλογές της.
Τι κι αν δεν έχει ανοίξει η πινακοθήκη, μπορούμε να ξεναγηθούμε στις συλλογές της
Μένουμε σπίτι για να περιηγηθούμε χώρους και
τις πλούσιες συλλογές των μουσείων, να παίξουμε με τα παιδιά μας εκπαιδευτικά παιχνίδια,
μαθαίνοντάς τους την πολιτιστική μας κληρονομιά με πρωτότυπο και ψυχαγωγικό τρόπο.
Διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στα
Αρχαιολογικά Μουσεία
Tα παρακάτω Μουσεία διαθέτουν διαδικτυακές
εφαρμογές περιήγησης στις συλλογές αλλά και
στους χώρους των εκθέσεών τους:
Α. Αρχαιολογικά Μουσεία του ΥΠΠΟΑ
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης- εκθέσεις
Λευκός Πύργος
Νομισματικό Μουσείο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου-Επιλεγμένα
εκθέματα
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας
Ψηφιακή ξενάγηση σε Μουσείο Ακρόπολης και
ιερό βράχο
Εποπτευόμενα Μουσεία από το ΥΠΠΟΑ
Μουσείο Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά
ψηφιακές εφαρμογές που αναδεικνύουν τα
εκθέματα και “φωτίζουν” πτυχές του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού.
Ενδεικτικά:
«Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Ο μικρός χρήστης διαλέγει το πινέλο και τα χρώματα που
επιθυμεί δημιουργώντας πολλές και απίθανες
παραλλαγές στην εικόνα του αγάλματος της
Πεπλοφόρου
Πρόγραμμα Γλαύκα. Στο πολυεπίπεδο αυτό
διαδικτυακό παιχνίδι, για παιδιά από 12 ετών,
πρωταγωνιστής είναι η Γλαύκα, το ιπτάμενο
ρομπότ. Στόχος της εφαρμογής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα έργα αποκατάστασης των
μνημείων της Ακρόπολης. Εκπαιδευτικές ταινίες
και βίντεο.

Ζορίζονται ίντερνετ και
τηλεπικοινωνίες λόγω κορωνοϊού
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ΛΑΡΙΣΑ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πέντε φρούτα
και λαχανικά
γεμάτα βιταμίνη C
που προφυλάσσει
το αναπνευστικό

Ο

σο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που λόγω κορονοϊού μένουν στο σπίτι
τους, είτε για να κάνουν τηλεργασία είτε απλώς για να «το ρίξουν» στο Netflix,
στο Skype ή στο παραδοσιακό κουτσομπολιό διά τηλεφώνου, τόσο αρχίζουν να
«ζορίζονται» τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Και, παράλληλα, δημιουργούνται νέα πεδία δόξης λαμπρά για κάθε είδους χάκερς, κυβερνο-εγκληματίες ή ωτακουστές μυστικών υπηρεσιών.
Η βρετανική Vodafone, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι η κρίση
του κορονοϊού και η αλλαγή που έφερε στις συνήθειες
των ανθρώπων έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στην
κίνηση δεδομένων στα διεθνή δίκτυά της, με την άνοδο
να φθάνει ήδη το 50% σε μερικές χώρες, ενώ εκτιμά ότι
η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με το
πρακτορείο Ρόιτερς και το BBC.
Μερικοί πάροχοι στην Ευρώπη -η οποία δοκιμάζεται
ιδιαίτερα από τη νόσο Covid-19- ανέφεραν τα πρώτα
προβλήματα στις συνδέσεις των χρηστών, αν και διαβεβαίωσαν πως μέχρι στιγμής τα δίκτυα δουλεύουν
καλά και ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις
των χρηστών, οι οποίοι έχουν μεταφέρει τα σπίτια τους
σε γραφεία ή κέντρα ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας. Ενώ
προ κορονοϊού η μεγαλύτερη κίνηση στα δίκτυα ήταν
τα απογεύματα και νωρίς το βράδυ, τώρα έχει επεκταθεί
και το πρωί.
Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιερί Μπρετόν
κάλεσε τους παρόχους της Ευρώπης να εξετάσουν την
πιθανότητα να κατεβάσουν την ανάλυση (σε standard από
high-definition) των τηλεοπτικών και άλλων υπηρεσιών
streaming, προκειμένου να βοηθήσουν τα ευρυζωνικά
δίκτυα και να αποφορτίσουν την πίεση από τον τεράστιο
όγκο δεδομένων. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι πάροχοι δεν
φαίνεται να χρειάζεται να κάνουν κάτι τέτοιο.
Παράλληλα, η μαζική τηλεργασία από χώρους χωρίς
εξελιγμένη κυβερνοπροστασία, όπως είναι τα σπίτια,

δημιουργεί νέες δυνατότητες για παντός είδους χάκερς,
σύμφωνα με τους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια. Καθώς οι εργαζόμενοι παίρνουν στο σπίτι τους τα δεδομένα
που είχαν στο γραφείο τους, οι χάκερς διαβλέπουν νέες
ευκαιρίες για να εισδύσουν σε εταιρείες και οργανισμούς
μέσω της «κερκόπορτας» των κατ' οίκον εργαζομένων,
όταν αυτοί συνδέονται με τα εταιρικά δίκτυά τους.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ισραήλ
και άλλες χώρες έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις για
τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα γενιά τηλεργαζομένων, πολλοί από τους οποίους το κάνουν για πρώτη φορά.
Οι χάκερς μπορεί να παγιδέψουν κάποιους χρήστες,
μεταξύ άλλων, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα δήθεν
για τον κορονοϊό, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ως
στόχο να «φυτέψουν» κακόβουλο ή κατασκοπικό λογισμικό στους υπολογιστές των χρηστών. Ήδη βρέθηκαν
χάκερς που «μασκαρεύονται» ως Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ.
Οι ειδικοί καλούν τις εταιρείες να αναβαθμίσουν επειγόντως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυά τους (VPN) και να
επαγρυπνούν για κακόβουλα e-mails. Κινδύνους μπορεί
να κρύβουν και τα δίκτυα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
σύμφωνα με Ισραηλινούς ειδικούς, καθώς ολοένα περισσότεροι μαθητές και φοιτητές κάνουν μάθημα από
το σπίτι τους μέσω υπολογιστή.
Οι ιστότοποι για τηλεκπαίδευση συχνά δεν είναι ασφαλείς και μέσω αυτών θα μπορούσε ένας χάκερ να κάνει
μία κυβερνοεπίθεση.

Με μία φρεσκοστιμμένη πορτοκαλάδα, ένα ακτινίδιο και μια
πιπεριά την ημέρα μπορούμε να
καλύψουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας σε βιταμίνη C η
οποία θεωρείται φρουρός του
οργανισμού μας από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Ακολουθούν τα πέντε τρόφιμα
που είναι πλουσιότερα σε βιταμίνη C (η περιεκτικότητα αναφέρεται σε mg ανά 100 γρ τροφίμου).
• Πιπεριές (183 mg/ 100γρ)
Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες
πιπεριάς. Όλες όμως θεωρούνται
πέρα από καλή πηγή βιταμίνης
C – καλύτερη από το πορτοκάλι
στην αντίστοιχη ποσότητα – και
καλές πηγές καλίου, το οποίο
τις καθιστά ιδανική επιλογή και
για όσους θέλουν να κρατήσουν
τις τιμές της αρτηριακής τους
πίεσης υπό έλεγχο.
• Ακτινίδιο (92 mg/100γρ)
Αποτελεί σημαντική πηγή βιταμίνης C, περιέχοντας στην ίδια
ποσότητα, σχεδόν διπλάσια ποσότητα βιταμίνης C σε σύγκριση
με τα πορτοκάλια.
• Μπρόκολο (89 mg/100γρ)
Θεωρείται από τα πλέον θρεπτικά λαχανικά. Είναι πλούσιο σε
βιταμίνη C, αλλά παράλληλα
σχεδόν κανένα θρεπτικό συστατικό δεν λείπει από το μπρόκολο.
Φράουλες (58 mg/100γρ)
Θεωρούνται ανοιξιάτικο φρούτο
και αποτελούν μια από τις πλουσιότερες πηγές βιταμίνης C.
Πορτοκάλια (53 mg/100γρ)
Τελευταία της πεντάδας τα πορτοκάλια τα οποία όμως είναι η
δημοφιλέστερη πηγή βιταμίνης
C!
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Σκέψη να σταματήσουν
οι πτήσεις από και
προς την Ελλάδα από
το βράδυ της Κυριακής
Την σκέψη να σταματήσουν όλες
οι επιβατικές πτήσεις στην Ελλάδα
από το βράδυ της Κυριακής κάνει η
κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων
περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού.
Η σχετική συζήτηση έγινε σήμερα το
πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
τον υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον υπουργό Οικονομικών
Κώστα Σταϊκούρα και άλλα κυβερνητικά στελέχη.
Έγιναν διερευνητικές επαφές με
τις αεροπορικές εταιρείες, με την
Fraport, την ΥΠΑ και ετέθη το ερώτημα αν θα έπρεπε να δοθεί διορία μιας
ή τριών ημερών πριν σταματήσουν οι
πτήσεις από και προς την Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την
απόφαση θα εξαιρεθούν συγκεκριμένες πτήσεις cargo που αφορούν στην
τροφοδοσία και ιατρικό υλικό.
Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, και οι όποιες αποφάσεις θα
ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό,
πιθανόν και το σημερινό τηλεοπτικό
του διάγγελμα

Nielsen: Πώς επιδρά
ο Covid-19
στις καταναλωτικές
συνήθειες των Ελλήνων
8 στους 10 Έλληνες ανησυχούν πολύ
για την οικογένεια τους λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της έρευνας που
διεξήγαγε η Nielsen στην Ελλάδα από
τις 13 Μαρτίου μέχρι και τις 17 Μαρτίου σε 1.000 άτομα άνω των 18 ετών.
Η πλειοψηφία των Ελλήνων (73%)
θεωρεί ότι η εξάπλωση του ιού θα
σταματήσει τους επόμενους 2-3
μήνες στην Ελλάδα, ενώ εκτιμούν
ότι στην Ευρώπη η εξάπλωση δεν
θα περιοριστεί το ίδιο σύντομα και
θα σταματήσει σε περισσότερο από
4 μήνες έως και 1 χρόνο. Από τα
ευρήματα προκύπτει ότι οι Έλληνες
λαμβάνουν διαρκή ενημέρωση για την
κατάσταση της χώρας από πολλές και
διαφορετικές πηγές, κυρίως από τις
Ειδήσεις στην Τηλεόραση (82%), τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (68%),
καθώς και τις τοπικές Ηλεκτρονικές
Εφημερίδες (45%).
Σχετικά με την υγιεινή και τα μέτρα
αυτοπροστασίας, 8 στους 10 Έλληνες
δηλώνουν ότι πλένουν πιο συχνά τα
χέρια τους, σε σχέση με το παρελθόν,
ενώ το 36% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί
ισχυρότερα απορρυπαντικά / καθαριστικά για το σπίτι.

Αγοράζει και ελληνικά ομόλογα

Εκτακτο πακέτο-μαμούθ ύψους
750 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ

Ε

κτακτο πακέτο "πανδημίας" αποφάσισε το Δ.Σ της ΕΚΤ ξεκινώντας νέο προσωρινό
πρόγραμμα αγοράς assets (εταιρικών και κρατικών ομολόγων) ύψους 750 δισ. ευρώ
στο οποίο θα συμπεριλάβει και τις αγορές ελληνικών ομολόγων καθώς όπως τόνισε,
παρόλο που η Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη στα "συνήθη" προγράμματα αγορών της, ωστόσο
παρέχει πλέον στη χώρα μας waiver επιλεξιμότητας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση της ΕΚΤ
(3) Να διευκολυνθούν τα πρότυπα
εγγυήσεων (collateral standards)
δίνει δυνατότητα αγοράς περίπου 12
δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων. Πιο
προσαρμόζοντας τις κυριότερες πααναλυτικά, η ΕΚΤ αποφάσισε τα εξής:
ραμέτρους κινδύνου του πλαισίου
1) Να ξεκινήσει ένα νέο προσωρινό
εγγύησεων.
πρόγραμμα αγοράς εταιρικών και κραΣυγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα επεκτείνει το
τικών τίτλων για την αντιμετώπιση των
Additional Credit Claims (ACC) για
σοβαρών κινδύνων στον μηχανισμό
να συμπεριλάβει απαιτήσεις σχετικά
μετάδοσης της νομισματικής πολιτιμε τη χρηματοδότηση του εταιρικού
κής και τις προοπτικές της ευρωζώτομέα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι
νης που δημιουργεί η εξάπλωση και
αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να
κλιμάκωση του κορονοϊού. Το νέο
συνεχίσουν να αξιοποιούν πλήρως
"έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχεί- Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.
τις πράξεις αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος.
ων ενεργητικού για την πανδημία" θα
έχει συνολικό ύψος 750 δισ. ευρώ.
Όπως τονίζει η ΕΚΤ σε σχετική ανακοίνωσή της, δεσμεύεται να
Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 και αναλάβει τον ρόλο της στην υποστήριξη όλων των πολιτών της
θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες assets που είναι επι- ευρωζώνης σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Για
λέξιμες στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς τον σκοπό αυτό, θα διασφαλίσει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας
περιουσιακών στοιχείων.
θα μπορούν να επωφεληθούν από υποστηρικτικές συνθήκες
Για τις αγορές κρατικών τίτλων, θα εξακολουθήσει να ισχύει η χρηματοδότησης που θα τους επιτρέψουν να απορροφήσουν
κλείδα κεφαλαίου (capital key) των εθνικών κεντρικών τραπεζών. αυτό το σοκ. Αυτό ισχύει και για τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις,
Παράλληλα, οι αγορές στο πλαίσιο του νέου προγράμματος θα τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις.
διεξαχθούν με ευέλικτο τρόπο. Αυτό επιτρέπει διακυμάνσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο
στην κατανομή των ροών των αγορών μεταξύ των διαφόρων στο πλαίσιο της εντολής του. Είναι πλήρως προετοιμασμένο να
κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.
αυξήσει το μέγεθος των προγραμμάτων αγοράς assets και να
Η ΕΚΤ δίνει στην Ελλάδα ειδικό waiver έτσι ώστε οι τίτλοι προσαρμόσει τη σύνθεσή τους, όσο χρειαστεί και για όσο χρειπου εκδίδονται από την ελληνική κυβέρνηση να μπορούν να αστεί. Θα εξετάσει όλες τις επιλογές και όλα τα ενδεχόμενα για
συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έκτακτο πρόγραμμα.
την υποστήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια αυτού του σοκ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις αγορές μόλις κρίνει Όπως τονίζει, στον βαθμό που ορισμένα αυτό-επιβαλλόμενα
ότι η κρίση του κορονοϊού έχει τελειώσει, αλλά σε κάθε περί- όρια ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη δράση που καλείται να
πτωση όχι πριν από το τέλος του 2020.
λάβει η ΕΚΤ για να εκπληρώσει την εντολή της, το Διοικητικό
2) Να επεκταθεί το φάσμα των επιλέξιμων περιουσιακών στοι- Συμβούλιο θα εξετάσει την αναθεώρησή τους εάν κριθεί αναχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς του εταιρικού γκαίο για να κάνει τη δράση του ανάλογη με τους κινδύνους
τομέα (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικούς τίτλους και έτσι που αντιμετωπίζουμε όλοι. Η ΕΚΤ δεν θα ανεχτεί κινδύνους
όλα τα εταιρικά ομόλογα επαρκούς πιστωτικής ποιότητας είναι για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής της πολιτικής σε
επιλέξιμα για αγορά.
όλες τις χώρες ευρωζώνης.

Ψηφιοποιείται η φορολογική ενημερότητα
για τις πληρωμές από το Δημόσιο
Απαλλάσσονται σταδιακά στο εξής οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα από την
υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς θα αξιοποιηθεί πλήρως το αναβαθμισμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).
Η Βουλή αποτελεί τον πρώτο δημόσιο φορέα που θα αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της.
Συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διασυνδέεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ) της Βουλής με την ΑΑΔΕ προκειμένου να αντλείται αυτομάτως η αναγκαία φορολογική ενημερότητα, χωρίς
την παρεμβολή υπαλλήλου, για την πληρωμή ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι υπόχρεοι δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να εκδίδουν την αναγκαία ενημερότητα για να πληρωθούν καθώς αυτό πλέον θα γίνεται αυτόματα. Ενδεικτικά, τους τελευταίους 12 μήνες πάνω από 3.600 πολίτες και
επιχειρήσεις προσκόμισαν φορολογική ενημερότητα στη Βουλή. Με το νέο σύστημα η Βουλή απαλλάσσεται από μια
καθημερινή γραφειοκρατική διαδικασία, επιταχύνονται οι σχετικές πληρωμές των δαπανών της και εξοικονομούνται
ανθρωποώρες τόσο για τους υπαλλήλους της, όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία οφείλει, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να επεκταθεί
και σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Ήδη αρκετοί φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο νέο
σύστημα, ενώ η ΓΓΠΣΔΔ προσκαλεί όσους φορείς ενδιαφέρονται να το πράξουν άμεσα.
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Η Γερμανία παρήγγειλε
μεγάλες ποσότητες
χλωροκίνης
Σύμφωνα με δήλωση του ομοσπονδιακού
υπουργού Υγείας Γενς Σπαν, η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση έχει παραγγείλει μεγάλες ποσότητες φαρμακευτικών παρασκευασμάτων
προφύλαξης από την ελονοσία (μαλάρια),
ως πιθανό θεραπευτικό μέσο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.
Όπως δήλωσε ο χριστιανοδημοκράτης (CDU)
πολιτικός της στο Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας (RND), πρόκειται για το φάρμακο
Chloroquine (Χλωροκίνη) το οποίο παρασκευάζει η εταιρεία Bayer. Σύμφωνα με την
Deutschlandfunk / RND οι επιστήμονες
πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπισθεί και η πνευμονική νόσος Covid-19
που προκαλείται από τον κορωνοϊό. Σύμφωνα
με τον Σπαν, οι υγειονομικές αρχές μελετούν
αρκετές έρευνες για να επαληθεύσουν αυτήν
την άποψη. Παρόμοιες προσπάθειες γίνονται
και στην Γαλλία. Η φαρμακευτική εταιρεία
Sanofi προσέφερε στη γαλλική κυβέρνηση
αρκετά εκατομμύρια δόσεις του φαρμάκου
Plaquenil για την ελονοσία. Οι πρώτες μελέτες σε 24 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί
από τον κορωνοϊό είναι "πολλά υποσχόμενες", όπως ανακοινώθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο εκπρόσωπος
του υπ. Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, είχε αναφερθεί σε νέα φάρμακα που δοκιμάζονται ανά
τον κόσμο, όπως στην Κίνα και στη Γαλλία,
που δείχνουν αποτελέσματα σε λίγες ημέρες καθώς και σε σχήματα φαρμάκων που
χορηγούνται και σε ελληνικά νοσοκομεία.
«Ερευνητική ομάδα από την Κίνα, ανακοίνωσε θεραπευτική χρήση νέου φαρμάκου σε
κλινική μελέτη 340 ασθενών στο Γουχάν και
στο Σενζέν, η οποία έδειξε αρνητικοποίηση
του ιού εντός 4 ημερών από τη χορήγηση του
φαρμάκου. Επίσης, ερευνητική ομάδα της
Γαλλίας από ομάδα του διάσημου καθηγητή
λοιμώξεων, του κ. Ραούλτ, χρησιμοποίησε
σχήμα φαρμάκων που ήδη χρησιμοποιείται
σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία. Χρήση των
φαρμάκων σε 6 μέρες οδήγησε σε αρνητικοποίηση για τον ιό σε 90% των ασθενών, σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν πήρε
το σχήμα. Από την ομάδα ελέγχου το 96%
παρέμεινε θετικό για τον ιό το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να
βλέπουμε το μέλλον με κάποια αισιοδοξία και
περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και από άλλες
μελέτες» τόνισε ο κ. Τσιόδρας για να προσθέσει: «Ειδικά για αυτό το θέμα, αναμένουμε
και ειδικές οδηγίες, ιδιαίτερα για τα σοβαρά
περιστατικά, από ειδική ομάδα εργασίας που
έχει συστηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό και
συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία του
κυρίου Γαργαλιάνου που είναι Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων».
Ερωτηθείς ειδικά για την χλωροκίνη, (υδροξυχλωροκίνη/Plaquenil, η οποία χρησιμοποιήθηκε προ 70 ετών για την ελονοσία) που
άρχισε να δοκιμάζει η ομάδα του Γάλλου
Ντιντιέ Ραούλτ, καθηγητή Ιατρικής και
διευθυντή του Μεσογειακού Ινστιτούτου
Μολυσματικών Ασθενειών της Μασσαλίας,
ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως είναι ένα ευρέως
γνωστό φάρμακο για την μαλάρια (ελονοσία).
Οπως είπε υπάρχει επαρκής ποσότητα του
φαρμάκου, το οποίο διατίθεται και στην
ελληνική αγορά, καταλήγοντας ότι από τις
διαρκείς επαφές που έχει με όλα τα ιατρικά
κέντρα ανά τον κόσμο, όλοι χρησιμοποιούν
χλωροκίνη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Vodafone: #συνεχίζουμε_σπίτι με πρωτοβουλίες για την οικογένεια,
τους επαγγελματίες και
τις ευπαθείς ομάδες
Η Vodafone Ελλάδας δίνει το μήνυμα
της ψηφιακής αλληλεγγύης με
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την
οικογένεια, τις ευπαθείς ομάδες, τους
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις
ώστε να συνεχίσουν την εκπαίδευση,
την εργασία, την καθημερινή δραστηριότητα και την επικοινωνία από το σπίτι.
Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν
το πρόγραμμα #DigitalSolidarityGR
που έχει ανακοινώσει η ελληνική
κυβέρνηση για τη στήριξη πολιτών και
επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναγνωρίζει
τις αυξημένες ανάγκες για αδιάλειπτη
επικοινωνία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία, αλλά και ποιοτική
ψυχαγωγία την ώρα που όλοι οι πολίτες
«μένουν σπίτι» και προσφέρει από τις
20 Μαρτίου τα εξής:
1. στους ιδιώτες:
400᾽ δωρεάν λεπτά ομιλίας σε όλα τα
προγράμματα σταθερής για κλήσεις
από το σταθερό προς κινητά στην Ελλάδα και διεθνή σταθερά 47 χωρών
50% έκπτωση σε όλα τα συμπληρωματικά πακέτα δεδομένων κινητής Giga
Boost
2. στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις
400᾽ δωρεάν λεπτά ομιλίας σε όλα τα
προγράμματα ADSL και VDSL για κλήσεις από το σταθερό προς κινητά στην
Ελλάδα και διεθνή σταθερά 47 χωρών
50% έκπτωση σε όλα τα συμπληρωματικά πακέτα δεδομένων κινητής Giga
Boost
το πρόγραμμα Vodafone Smart
Working με δωρεάν τους τρεις πρώτους μήνες, έτσι ώστε να συνεχιστεί
η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής
τους, ακόμα και όταν όλα τα στελέχη
πρέπει να εργαστούν από το σπίτι.
Η προσφορά αφορά νέες συνδέσεις
Office Everywhere που περιλαμβάνει:
· Vodafone Mobile Broadband 5GB –
για ευελιξία στη συνδεσιμότητα όπου
κι αν βρίσκονται
· Office365 Premium με τη σουίτα
εργαλείων του Office και το Microsoft
Teams για συνεργασία από απόσταση
και ομαδική τηλεδιάσκεψη
· Vodafone Secure Device
Management – για να ενισχυθεί η
ασφάλεια στην εργασία από απόσταση
3. στην οικογένεια και τα παιδιά
δωρεάν πρόσβαση για τους συνδρομητές του βασικού πακέτου του
Vodafone TV στο σύνολο του παιδικού
περιεχομένου της υπηρεσίας για τους
επόμενους τρεις μήνες
αποκλειστικές προσφορές για πρόσβαση στην πλατφόρμα μάθησης Brainy.
Περισσότερες πληροφορίες στο
Vodafone.gr/brainy
o δωρεάν STEM μαθήματα και δημιουργική απασχόληση μαθητών με DIY
δραστηριότητες, μέσω της ψηφιακής
εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.
generationnext.vodafone.gr του Ιδρύματος Vodafone.

Πώς και πού θα πληρώνονται
λογαριασμοί για ρεύμα και αέριο

Π

εριοριστικά μέτρα για τις συναλλαγές με τους πελάτες τους, που απαιτούν φυσική
παρουσία έχουν λάβει οι μεγάλες ενεργειακές εταιρίες και κυρίως οι δημόσιες,
οι οποίες εξυπηρετούν από δεκάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια καταναλωτών.

Το Euro2day.gr συγκέντρωσε σε έναν μίνι-οδηγό τους νέους
όρους και τρόπους που εφαρμόζουν για την παροχή των
υπηρεσιών προς τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη ΔΕΗμε τους περίπου
6,5 εκατομμύρια πελάτες τους και με τη συντριπτική τους
πλειοψηφία να έχει συνηθίσει επί χρόνια την επίσκεψη
στα σημεία πώλησης και την πληρωμή των λογαριασμών
στα ταμεία της επιχείρησης.
Έτσι, η δημόσια εταιρία ανακοίνωσε ότι τα 112 καταστήματα
της θα παραμείνουν ανοικτά μόνο για την πληρωμή των
λογαριασμών ρεύματος και με ελεγχόμενη προσέλευση
των πελατών. Μάλιστα σε αυτά θα εισέρχονται πέντε άτομα
κάθε φορά, ενώ τα στοιχεία τους θα καταγράφονται, ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος. Παράλληλα η δημόσια εταιρεία συνιστά στους
πελάτες να εξυπηρετούνται από το τηλεφωνικό κέντρο
11770 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο https://www.
dei.gr/contact και να προτιμήσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς καμία επιπλέον χρέωση από την ιστοσελίδα
της ΔΕΗΔΕΗ +13,47%, στο σύνδεσμο https://www.dei.
gr/epayment. Ειδικά μέτρα έλαβε και ο Διαχειριστής του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο
οποίος έχει υπό την κυριότητα του 7,4 εκατομμύρια παροχές,
τη μέση και τη χαμηλή τάση.
Καλεί τους πελάτες να απευθύνονται στο 24ωρο τηλεφωνικό
κέντρο εξυπηρέτησης 11500 (ή 2111900500) ή εναλλακτικά
τις εργάσιμες ώρες, στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του
ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής τους που είναι αναρτημένα στον
ιστότοπο της Εταιρίας. (www.deddie.gr)
Επιπλέον, για την περίπτωση βλάβης, εκτός από το 11500,
οι πελάτες μπορούν να δηλώσουν το πρόβλημα ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους και στη διαδικτυακή εφαρμογή
στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ (Online Δήλωση Βλάβης).
Για τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών που
θα απαιτηθεί φυσική παρουσία του πελάτη - όπως για
παράδειγμα υπηρεσίες που η παροχή τους προϋποθέτει
ταυτοποίηση ή και υπογραφή - ο Διαχειριστής παρέχει
τη δυνατότητα προγραμματισμένου ραντεβού στα υποκαταστήματα των περιοχών του πανελλαδικά, μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία (Σημεία Εξυπηρέτησης).
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα καταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ θα δέχονται το κοινό για τις
υπηρεσίες που προϋποθέτουν φυσική παρουσία, μόνο
εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση και προ-

γραμματισμένο ραντεβού.
Η πρώην Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής, η «Φυσικό
Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» με 400.000 νοικοκυριά και περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις ανέστειλε
τη λειτουργία των καταστημάτων της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Οι καταναλωτές μπορούν να εξυπηρετηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης 181133
2) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και My Account (ενημέρωσης
κι εξόφλησης λογαριασμών κατανάλωσης) στο site www.
fysikoaerioellados.gr
3) E-mail: customerservice@fysikoaerioellados.gr
4) Το κανάλι εξυπηρέτησης στο Facebook
5) Υπηρεσία Chat
Η ZeniΘ
Η πρώην Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, η ΖeniΘ προτρέπει τους περισσότερους από 350.000
πελάτες της να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές πλατφόρμες της για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτησή τους εξ
αποστάσεως, με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα zenith.gr ή
καλώντας στο 18321. Υπάρχει η δυνατότητα για την online
εξόφληση λογαριασμών μέσω της σελίδας ή με τη χρήση
της online υπηρεσίας My Zeniθ.
Οι εταιρίες διανομής αερίου
Η Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας
(ΕΔΑ ΘΕΣΣ) συστήνει στους πολίτες να μην προσέρχονται
στα Γραφεία Εξυπηρέτησης και να εξυπηρετούνται μέσω
των παρακάτω εναλλακτικών επιλογών:
· Στην ηλεκτρονική διεύθυνση cust@edathess.gr για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης,
τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)
· Ειδικά για Ευπαθείς ομάδες οι οποίες εξυπηρετούνται
κατά προτεραιότητα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση req@
edathess.gr για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και
αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)
· Στο www.edathess.gr για παροχή πληροφοριών, υποβολή
αιτημάτων σύνδεσης, καταχώρηση ενδείξεων μετρητών,
ενημέρωση για την εξέλιξη εργασιών κατασκευής, ηλεκτρονική υποβολή μελετών
· Τηλεφωνικά στο 11150 ή στο 2310584444 για υποβολή
ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης,
παράτασης, διακοπής κ.α.)

Τσαμάζ: Ζωτικής σημασίας η αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΤΕ
Στο σημαντικό ρόλο των τηλεπικοινωνιών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την κοινωνία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ,
"οι τηλεπικοινωνίες καθίστανται όσο ποτέ αγαθό ζωτικής σημασίας. Και για το λόγο αυτό η αδιάλειπτη λειτουργία
των δικτύων και των υπηρεσιών του ΟΤΕ είναι τεράστιας σημασίας", τόνισε
Την ίδια ώρα απέστειλε μήνυμα στήριξης και αναγνώρισης των σημαντικών προσπαθειών που καταβάλλουν οι
εργαζόμενοι του Ομίλου εκφράζοντας τις ευχαριστίες αλλά και τα συγχαρητήρια για τη συμβολή τους στην εθνική
προσπάθεια.
"Είμαστε η τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους
πελάτες τους με εναλλακτικούς τρόπους και διευκολύνει το ιατρικό προσωπικό να αντεπεξέλθει στο βαρύ και δύσκολο έργο του. Ο καθένας από εσάς με τη δουλειά του, σε όποιον τομέα κι αν εργάζεται, συνεισφέρει με μοναδικό
τρόπο στο συνολικό αποτέλεσμα", ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε σχετική ενημέρωση ο κ. Τσαμάζ.
"Χάρη σε όλους εσάς, ο Όμιλός μας ανταποκρίνεται σωστά μέχρι σήμερα στο ρόλο του. Σας αξίζουν συγχαρητήρια"
σημειώνει ο κ. Τσαμάζ, ο οποίος αναφέρθηκε ξεχωριστά στους εργαζόμενους που η εργασία τους απαιτεί να βγαίνουν από το σπίτι τους, στους τεχνικούς που επισκέπτονται τα σπίτια των πελατών του ΟΤΕ, στους εργαζόμενους
καταστήματα που βοηθούν όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις online υπηρεσίες του Ομίλου.
"Ο δικός σας επαγγελματισμός και η δική σας αυταπάρνηση είναι παράδειγμα για όλους μας. Μας κάνετε να νιώθουμε πιο ασφαλείς, μας κάνετε να νιώθουμε υπερήφανοι", σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Ομίλου.
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Energean: Λειτουργικές
ζημιές 93,9 εκατ. δολ.
λόγω Πρίνου το 2019
Λειτουργικές ζημιές 93,9 εκατ. δολ. για την
χρήση κατέγραψε χθες η δολάρια για την
χρήση, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της στο
χρηματιστήριο του Λονδίνου. Το αποτέλεσμα
επιβαρύνεται από την αναγκαστική απομείωση του Πρίνου κατά 71 εκατ. δολάρια σε
μια χρονιά που η Energean, πέρα από το ότι
ουσιαστικά "θυσίασε" ένα μεγάλο κομμάτι
επενδύσεων στο γηρασμένο κοίτασμα, είδε
την παραγωγή να μειώνεται σχεδόν κατά
20%, στις 3,312 βαρέλια και το κόστος ανά
παραγόμενο βαρέλι να ανεβαίνει στα 21,5
δολάρια, δηλαδή τέσσερα δολάρια ανά βαρέλι
παραπάνω σε σχέση με το 2018. Ήταν μια
χρονιά στην οποία η Energean αποφάσισε,
να αναβάλει προγραμματισμένες επενδύσεις
και να "λύσει" το γεωτρύπανο Energean Force
από τις εξέδρες ακριβώς λόγω του ασύμφορου του πράγματος. Η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να έχει ήδη μειωθεί το ανθρώπινο
δυναμικό περίπου κατά 40 εργαζόμενους σε
μια προσπάθεια να διατηρηθεί η παραγωγή
στον Κόλπο της Καβάλας, ενώ συνολικά η
εταιρεία μείωσε κατά 80 εκατ. δολάρια το
επενδυτικό της πρόγραμμα στα κοιτάσματα
του Πρίνου. Ωστόσο, το πρόβλημα του Πρίνου
καθίσταται ακόμη πιο έντονο, αν αναλογιστεί
κανείς ότι στα νούμερα αυτά δεν έχει φανεί
ακόμη η κατάρρευση, λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού, της τιμής του πετρελαίου που
έλαβε χώρα στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020 από τα 66 δολάρια κάτω και από
τα 25 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή σε επίπεδα
που η αγορά είχε να δει από το 2003. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αναλυτών, η
διοίκηση της εταιρείας επεσήμανε νωρίτερα
το πρωί ότι έχει θέσει τον Πρίνο υπό Στρατηγική Αναθεώρηση (Strategic Review) – κάτι
που σημαίνει ότι βρίσκεται σε προσπάθεια
αναζήτησης επενδυτικών κεφαλαίων σε μια
συγκυρία ιδιαίτερα αρνητική και λόγω της
δεδομένης "απαξίωσης" των πετρελαϊκών
assets εν μέσω γενικότερης πίεσης για δράση
κατά της κλιματικής αλλαγής. Η προοπτική
επανεκκίνησης του προγράμματος ανάπτυξης
του κοιτάσματος Έψιλον θα επανεκτιμηθεί
εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά.
Σημειώνεται ότι το 2019 η Energean είδε τον
τζίρο της, που ακόμη προέρχεται αποκλειστικά από τον Πρίνο, να μειώνεται στα επίπεδα
των 75 εκατ. δολαρίων, από τα περίπου 90
εκατ. δολάρια το 2018, και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 35,6 εκατ.
δολάρια από τα 52,4 εκατ. την προηγούμενη
χρήση. Τα θετικά για τον όμιλο έρχονται από
τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, αφού η
ανακάλυψη του Βόρειου Καρίς έχει αυξήσει
τα αποθέματα κατά περίπου 40%, στα 558
εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, το
80% εκ των οποίων είναι σε φυσικό αέριο.
Στα νούμερα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται
ακόμη η εξαγορά της Edison E&P η οποία
έχει καθυστερήσει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες στην Αλγερία και την Ιταλία και η
υλοποίηση της οποίας τοποθετείται εντός του
2020. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου κ.
Μαθιός Ρήγας επιβεβαίωσε τον προγραμματισμό για έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου
από το κοίτασμα Καρίς στο Ισραήλ στο πρώτο
εξάμηνο του 2021, ενώ πρόσθεσε ότι η πτώση
των τιμών στις διεθνείς αγορές δεν επηρεάζει
σημαντικά τα υπογεγραμμένα συμβόλαια της
εταιρείας αφού το 70% της προβλεπόμενης
παραγωγής αερίου είναι προστατευμένο από
τις διακυμάνσεις στις τιμές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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6 προσλήψεις
ΥΕ προσωπικού
φύλαξης
στο ΓΝ Κιλκίς
Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων
ή επειγουσών περιστάσεων
για τις ανάγκες φύλαξης του
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς,
που εδρεύει στο Κιλκίς του
Δήμου Κιλκίς Νομού Κιλκίς
και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 301 Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς- Οργανική
Μονάδα Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ (Δ.
Κιλκίς) Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Από
την υπογραφή της σύμβασης
και έως 12 μήνες [πλήρης
απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας) -κυκλικό
ωράριο] 6 Οι υποψήφιοι για
την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των
λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
από την παρούσα ανακοίνωση
και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
με σήμανση έκδοσης 02-122019, ‘’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. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7
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: Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ.:61100, Κιλκίς, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας:
2341351630 ). 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.

38 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

Τ

ο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ
με συνολικά τριάντα οκτώ (38) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα
Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1
,για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19,
συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού
θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής
αριθμός ατόμων 101 Κ.Κ.Π.Π.
Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ
Ηγουμενίτσας ΔΕ Βοηθών
Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 2 102
Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΔΕ
Μαγείρων Έως 30-09-2020 1
103 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού
Προσωπικού Έως 30-09-2020
3 104 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Έως 30- 09-2020 1 105
Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΠΕ Ιατρών
(Παθολόγων ή Γενικών Ιατρών) Έως 30- 09-2020 1 106 Κ.Κ.Π.Π.
Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων /
Βοηθών Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 3 107 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου
- Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Έως 30- 09-2020 2 108 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα
ΑμεΑ Φιλιατών ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Έως
30- 09-2020 1 109 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Π.Π Π. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών / Επιμελητών / Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας / Επιμελητών Πρόνοιας / Κοινωνικών
Επιμελητών / Κοινωνικών Επιμελητών - Φροντιστών Παιδιών /
Κοινωνικών Φροντιστών Έως 30- 09-2020 3 110 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος ΠΕ
Ιατρών (Παθολόγων ή Γενικών Ιατρών) Έως 30- 09-2020 1 111
Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Ο Νεομάρτυς
Γεώργιος ΤΕ Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 2 112 Κ.Κ.Π.Π.
Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος
ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών / Επιμελητών / Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας / Επιμελητών Πρόνοιας / Κοινωνικών
Επιμελητών / Κοινωνικών Επιμελητών - Φροντιστών Παιδιών
/ Κοινωνικών Φροντιστών Έως 30-09-2020 2 113 Κ.Κ.Π.Π.
Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος
ΔΕ Μαγείρων Έως 30-09-2020 1 114 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος ΔΕ Βοηθών Νοσο-

κόμων / Βοηθών Νοσηλευτών
Έως 30- 09-2020 9 115 Κ.Κ.Π.Π.
Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού
Προσωπικού Έως 30-09-2020 2
116 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού Εστίασης Έως 3009-2020 3 117 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου
- Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΠΕ Ιατρών (Παθολόγων ή
Γενικών Ιατρών) Έως 30- 092020 1 Η αίτηση (βλ. παράρτημα) υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
prok.638@kkppe.gr. Μαζί με την αίτηση στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα, θα επισυνάπτονται ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ με
ΤΙΤΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ , όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
απόδειξης ,όσων αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση. 2.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή
περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει
τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. 3. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης
στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου. 4. Η αίτηση επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75)
για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 5. Ο υποψήφιος φέρει
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των
αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση
ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι
οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι
οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. 6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων
προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την
προκήρυξη δικαιολογητικά.

2 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού
Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό Ν.
Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. 101 ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 102 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 1 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: Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ζαφειροπούλου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2132014737, 765). 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. 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 χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

4 προσλήψεις
στην περιφερειακής
ενότητας Αχαΐας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει
στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων. 101 Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας (Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής) Πάτρα
(Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1 102 Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας (Δ/νση Μεταφορών
& Επικοινωνιών) ΠΕ Μηχανικών/
Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες
1 103 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
(Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 8
μήνες 1 104 Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας (Δ/νση Τεχνικών Έργων)
Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(εσκαφέα - φορτωτή JCB) 8 μήνες 1
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, 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: Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο
Β΄), Τ.Κ. 264 43 Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης
Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπόψη κ.
Γκρίζη Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας:
2613-613.105, - 430). 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.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Περίληψη της με αριθμό 2962Γ/12.3.2020
έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου
Β. Μόσχου, εταίρου, της Αστικής Εταιρείας
Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία
«ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ.
Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη
Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία
με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ.
40, νομίμως εκπροσωπούμενη, (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του
κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με
απορρόφηση), (ΦΕΚ 3931/1-7-2013 τ ΑΕ
- ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
λογαριασμό της MARINA KATELEVSKAIA
του NIKOLAI, πρώην κατοίκου Πόρτο
Ράφτη Αττικής, 36ο χλμ. Λεωφ. Πόρτο
Ράφτη, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ.
1521/27-03-2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
Εμπορικό), μαζί με την κάτω από αυτή
και από 10.03.2020 παραγγελία προς
επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 2927Γ/11.03.2020
έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου
Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας
Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία
«ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ.
Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία
με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής

Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ.
86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές
αντίγραφο της από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ
(Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ:
1) του ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1
και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη
και 2) της FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ)
YULIA (ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ),
πρώην κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός
Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτριας, απευθυνόμενης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 19018/2020
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2257/2020
Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής
(Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ.
Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13:41. Η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι
εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση
της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή
κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει
στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
επίδοσης της αγωγής, καλούμενο όπως
συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω
πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ»
και «Ο ΛΟΓΟΣ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 2926Γ/11.03.2020
έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου
Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας
Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία
«ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ.

Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία
με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ.
86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για
την FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA
(ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην
κάτοικο Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυήτρια, ακριβές αντίγραφο
της από 21-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική
Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του
ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, πρώην κατοίκου Κορακιών
Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη και 2)
της FEOFILOVA (ΦΕΟΦΙΛΟΒΑ) YULIA
(ΓΙΟΥΛΙΑ) του ALEXEI (ΑΛΕΞΕΪ), πρώην
κατοίκου Κορακιών Χανίων, οδός Αριστοτέλους, αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ως εγγυήτριας, απευθυνόμενης ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης 19018/2020 και Ειδικό
Αριθμό Κατάθεσης 2257/2020 Έκθεση
Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ,
Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13:41. Η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή
κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει
στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό
επίδοσης της αγωγής, καλούμενο όπως
συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω
πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ»
και «Ο ΛΟΓΟΣ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Χρυσούπολη, 25.02.2020
Αρ. Πρωτ. : 2284

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες
του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5001/2020, προϋπολογισμού 455.000,00 ευρώ πλέον με Φ.Π.Α.. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: (α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι 28-02-2020 και λήγει στις 31-03-2020 10:00π.μ.. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στις 06-04-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. (στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 25.02.2020)
Οι ποσότητες των ειδών θα προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων.
Φορέας

Κ.Α.

Περιγραφή

Ποσά 2020
Ποσά 2021 Ποσά 2022
Άνευ ΦΠΑ
Άνευ ΦΠΑ
Άνευ ΦΠΑ
Δήμος Νέστου
30.6063
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
11.000,00 €
23.000,00 €
11.000,00 €
ΝΠΔΔ EΥνεστία 30.6063
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
7.500,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0001 Προμήθεια οπωρολαχανικών
10.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0002 Προμήθεια αρτοσκευασμάτων
25.000,00 €
50.000,00 €
25.000,00 €
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0003 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου
20.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0004 Προμήθεια λοιπών τροφίμων
37.500,00 €
75.000,00 €
37.500,00€
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία 70.6481.0005 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
2.500,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
113.500,00€
Μερικό Σύνολο
113.500,00€
228.000,00€
Σύνολο Διετίας
455.000,00 €
Τα υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με την μελέτη. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για μέρος των ειδών μίας ομάδας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 24 μήνες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 0,5% της προϋπολογισθέντας δαπάνης Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Η παρούσα προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και έχει α/α συστήματος 89304 στο
ΕΣΗΔΗΣ. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται μέσω της ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο Δήμαρχος Νέστου
Μιχαηλίδης Σάββας
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Οι Έλληνες εφοπλιστές
ελέγχουν το 26%
των δεξαμενόπλοιων
και το 15%
των φορτηγών πλοίων
Κυρίαρχοι στα δεξαμενόπλοια παραμένουν και το 2020 οι Έλληνες πλοιοκτήτες, γεγονός το οποίο δίνει στην Ελλάδα
ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, το
οποίο θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις
να χρησιμοποιήσει αν ήθελε.
Πιο συγκεκριμένα οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχουν
σχεδόν το 27% του παγκόσμιου στόλου
δεξαμενόπλοιων τόσο σε αριθμό όσο
και με βάση τη χωρητικότητα. Παράλληλα ελέγχουν το 15% των φορτηγών
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Αριθμοί συγκλονιστικοί.
Το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου
στον παγκόσμιο στόλο ανέρχεται σε
7,6% σε όρους αριθμού πλοίων, σε 13,2
% σε όρους χωρητικότητας και σε 15,6%
σε όρους μεταφορικής ικανότητας.
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην
έρευνα που πραγματοποίησε για
33η συνεχόμενη χρονιά η Ελληνική
Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας
του Λονδίνου-GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE .
Το ποσοστό των ελληνόκτητων πλοίων
στις βασικές κατηγορίες πλοίων του
παγκοσμίου στόλου κατά το 2019 και
2020 μέχρι τις αρχές Μαρτίου έχουν
ως εξής:
Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου
Ποσοστό πλοίων το 2019: 26,9%
Ποσοστό πλοίων το 2020: 26,6%
Ποσοστό σε DW το 2019: 26,2%
Ποσοστό σε DW το 2020: 26,6%
Η Ελλάδα παραμένει κυρίαρχη δύναμη
στα δεξαμενόπλοια αφού μεταφέρει
πάνω από το του μαύρου χρυσού παγκοσμίως, με αυτό το στατιστικό να έχει τη
δική του σημασία.
Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών
Ποσοστό πλοίων το 2019: 6,9%
Ποσοστό πλοίων το 2020: 6,4%
Ποσοστό σε DW το 2019: 11,9%
Ποσοστό σε DW το 2020: 11,5%
Ποσοστό πλοίων το 2019: 10,5%
Ποσοστό πλοίων το 2020: 10,4%
Ποσοστό σε DW το 2019: 12%
Ποσοστό σε DW το 2020: 12,2%

Citigroup:

Υφεση -1,4% φέτος
για την Ελλάδα

Δ

ιπλά βάρη στο φετινό ΑΕΠ βλέπει η Citigroup και θεωρεί πιθανή τη σημαντική μείωση
των τουριστικών ροών κατά τους επόμενους μήνες, αφού η έκρηξη του κορωνοϊού θα
επηρεάσει πιθανώς την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες.

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ελληνικού ΑΕΠ, όταν
λαμβάνονται υπόψη
οι άμεσες και οι έμμεσες συνδέσεις του
στην εγχώρια οικονομία. Η συρρίκνωση
της οικονομίας είναι
πιθανό να συνεχιστεί
και το καλοκαίρι, μεταφέροντας το ΑΕΠ
σε αρνητικό έδαφος
και στο τρίτο τρίμηνο,
εκτιμάει η αμερικανική τράπεζα. Αναθεωρεί συνεπώς την
πρόβλεψη ανάπτυξης
του ΑΕΠ για το 2020
στο -1,4% από +2,6%
που ήταν τον προηγούμενο μήνα ή -4% μεταβολή. Αναμένει ότι η ανάπτυξη
θα επανέλθει σε θετικό έδαφος μέχρι το τέλος του έτους και
το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,5% το 2021 από 2,5% που ήταν η
προηγούμενη πρόβλεψή της.
Η νίκη του συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας
στις εκλογές του 2019 σημαίνει ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι
έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις πριν από δύο
χρόνια, όπως επισημαίνει και σε αυτή τη μηνιαία έκθεσή
της η Citigroup.
Μία από τις συνέπειες της βελτιωμένης αξιοπιστίας της νέας
κυβέρνησης είναι ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί τη μείωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού της
στόχου (ύψους 3,5% του ΑΕΠ) με τους Ευρωπαίους πιστωτές
της, για πρώτη φορά μετά το τέλος της διάσωσης το 2018.
Οι συζητήσεις προβλέπουν αισθητά μικρότερο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος, ύψους 2,25% του ΑΕΠ. Η ευελιξία
αυτή μπορεί να αυξηθεί υπό το πρίσμα της επιδημίας του
κορωνοϊού. Ακόμη και πριν από την έξαρση του ιού, τα σχέ-

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

δια για στήριξη στις
εγχώριες τράπεζες
από την κυβέρνηση
να «ξεφορτώσουν»
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει
να διευκολύνουν την
εγχώρια ρευστότητα
προοδευτικά.
Η μεσοπρόθεσμη
ανάπτυξη παραμένει αδύναμη και είναι
απίθανο να υπερβεί
το 1% ετησίως, δεδομένων των αρνητικών δημογραφικών
στοιχείων και των επί
του παρόντος πολύ
χαμηλών ποσοστών
αποταμίευσης των
νοικοκυριών, επιμένει η Citigroup.
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες μεταρρύθμισης και τη
μεγάλη εσωτερική υποτίμηση, η ανταγωνιστικότητα των
εξαγωγών βελτιώθηκε λιγότερο από ό,τι σε άλλες περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης μέχρι στιγμής. Οι εσωτερικές
αποταμιεύσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για την
κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της οικονομίας, αφού
οι πραγματικές επενδύσεις μειώθηκαν περίπου 65% από
το 2007.
Ο δρόμος προς την αειφόρο ανάπτυξη και η σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ εξακολουθεί να
είναι ανησυχητική.
Όταν επιλυθεί τελικά η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η
ικανότητα του πρωθυπουργού να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις
του για τις φορολογικές περικοπές εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την προθυμία του να αντιμετωπίσει άλλα πολιτικά
δύσκολα εμπόδια -ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις
μικρής κλίμακας για να διευκολυνθεί η επιχειρηματική
δραστηριότητα.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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«Υπό εξέταση
η καταβολή
του δώρου Πάσχα»
λέει ο Σταϊκούρας
Τεράστιες πληγές μετρά η οικονομία του
πλανήτη εξαιτίας του κορωνοϊού και των
επιπτώσεών του. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην
πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στην πρωτοβουλία της ΕΚΤ
για το «ξεπάγωμα» 750 δισ. ευρώ, ώστε να
ανακάμψει η οικονομία, ενώ μίλησε και για
τις σκέψεις του υπουργείου γύρω από την
καταβολή του δώρου του Πάσχα.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν
εξετάζεται η μη υποχρέωση των επιχειρηματιών να καταβάλλουν το δώρο του
Πάσχα, ο υπουργός απάντησε πως κάτι
τέτοιο εξετάζεται, μη δίνοντας περισσότερες
πληροφορίες.
«Η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης QE που ανακοίνωσε η ΕΚΤ,
στο πλαίσιο του οποίου θα αγοράζει και
ελληνικό χρέος, ήταν κάτι που επεδίωκε η
χώρα από το 2015 και το πετύχαμε τώρα»,
τόνισε ο υπουργός Οικονομικών. «Σήμερα
τα ξημερώματα η ΕΚΤ έριξε ένα νέο πακέτο
στήριξης στην αγορά για να μειώσει το κόστος δανεισμού, ένα νέο πακέτο στήριξης
της οικονομίας. Και γίνεται πρώτη φορά
αναφορά στην Ελλάδα, από το 2015. Αυτή
είναι η δεύτερη απόφαση μετά το Γιούρογκρουπ, με την οποία φαίνεται ότι η Ελλάδα
συμμετέχει ισότιμα στους ευρωπαϊκούς
μηχανισμούς στήριξης. Θα ενισχυθεί η ρευστότητα. Η μείωση του κόστους δανεισμού
θα γίνει ορατή από σήμερα, παρά το γεγονός
ότι είμαστε στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας
υγειονομικής κρίσης», επισήμανε.
«Αυτή είναι η δεύτερη δέσμη μέτρων που
ισχύει ως τέλη Απριλίου και μετά θα πρέπει
να επαναληφθεί ή να ενισχυθεί. Κάθε ευεργέτημα,σε επιχείρηση όπως η αναστολή
υποχρεώσεων, μείωση ενοικίου, ενίσχυση
ρευστότητας κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει προϋπόθεση να μην γίνει καμία
απόλυση», επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και επισήμανε
ότι θα υπάρξει διάταξη από τον υπουργό
Εργασίας για απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου όπου έχει ανασταλεί λειτουργία
επιχείρησης. «Είμαστε σε συνεχή επαφή
με τις τράπεζες ώστε μετά τα χρεωλύσια σε
ενήμερους επιχειρηματίες να προχωρήσουν
σε ενέργειες και για τα φυσικά πρόσωπα»,
τόνισε ο υπουργός.

