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Άγρια επεισόδια και χρήση
χημικών στον Εβρο
Άγρια επεισόδια εκτυλίσσονται
και πάλι στον Έβρο. Το πολεμικό
σκηνικό πυροδοτόθηκε όταν
συγκεντρώθηκαν μετανάστες και
προσπαθούσαν να σπάσουν τον
αστυνομικό κλοιό. Την ενθάρρυνση της
τουρκικής πλευράς είχαν οι μετανάστες, ενώ
έγινε και χρήση χημικών.
Mεγάλος αριθμός χημικών εκτοξεύθηκε προς
τις ελληνικές δυνάμεις που φρουρούν τον
συνοριακό φράχτη κοντά στο φυλάκιο των
Καστανιών, στον Έβρο. Η συχνότητα, η κλίση
και το βεληνεκές πολλών βολών καταδεικνύει
πως εκτοξεύονται από βομβιδοβόλα ή ανάλογο
εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους τα
τουρκικά σώματα ασφαλείας. Νωρίτερα,
καταγράφηκαν προσπάθειες καταστροφής του
συρματοπλέγματος, ακόμα και με χρήση εργαλείων, ενώ εντοπίστηκαν και άτομα με όργανα
παρατήρησης και καταγραφής, στο πλαίσιο της
προσπάθειας της Τουρκίας να συνεχίσει την
προπαγάνδα της. Ενισχύεται ο φράχτης από την
ελληνική πλευρά, μετά από απόπειρες μεταναστών να τον καταστρέψουν. Από την τουρκική
πλευρά τους βάζουν στο «στόχαστρο» και τους
πετούν χημικά όμως το έργο συνεχίζεται χωρίς
υποχώρηση. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλουν βίντεο με απολύμανση του καταυλισμού
που έχει στηθεί από την τουρκική πλευρά των
συνόρων. Οι κινήσεις της τουρκικής πλευράς
γεννούν ερωτήματα για το εάν υπάρχουν κρούσματα του Covid-19 ανάμεσα στους μετανάστες
ή εάν υπάρχει επαρκής μέριμνα για την προστασία τους από τις τουρκικές Αρχές.

Απαγόρευση μετακίνησης
μελών λαϊκών αγορών από
Περιφέρεια σε Περιφέρεια
Στοπ στη μετακίνηση παραγωγών
και εμπόρων λαϊκών αγορών έξω
απ τα όρια της Περιφέρειας
όπου βρίσκεται η μόνιμη
κατοικία τους βάζει η ΓΓ
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδυσεων.
Υπενθυμίζεται ότι από αύριο οι λαϊκές αγορες
θα λειτουργούν με το 50% των πάγκων
προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος τουλάχιστον 5 μέτρων από πάγκο σε πάγκο. Η
ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνουν ότι αναστέλλεται η
δραστηριότητα των κλάδων των λαϊκών αγορών
της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν.
4497/2017 για τους οποίους απαιτείται
μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε
όλη την Επικράτεια από Δευτέρα 23 Μαρτίου
2020 έως 25 Απριλίου 2020.

Χατζηδάκης

Μέτρα υγιεινής

Σχολεία

Σχήμα παροχής κρατικών εγγυήσεων για δανεισμό της ΔΕΗ και εναλλακτικών παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας προωθεί η κυβέρνηση,
προκειμένου να καλύψουν την «τρύπα» κεφαλαίου κίνησης που προκαλεί η απότομη
μείωση των εισπράξεων.

Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων
στις επιχειρήσεις των αρτοποιείων και όλες
τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, υπεραγορές τροφίμων καθώς και η παράλληλη
ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων
για αυξημένα μέτρα υγιεινής και αυτοελέγχου.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Τη σκυτάλη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
παίρνουν από τη Δευτερα το δημοτικά σχολεία,
όπως ενημέρωσε η υφυπουργός Παιδείας,
Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση
της ΕΡΤ. Πρόκειται για την ασύγχρονη μορφή
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία θα έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα.
σελ. 8
➞

Στον «αφρό» τα σούπερ μάρκετ
με πωλήσεις ως +473%
H

κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο πανικός στη
μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού έφερε «πιένες» στα σούπερ
μάρκετ. O κλάδος καταγράφει μια
έκρηξη στις πωλήσεις που του φέρνει «στον αφρό», με πωλήσεις εκτός
των αντισηπτικών και των προϊόντων
υγιεινής που έχουν αυξηθεί ως και
κατά 473%.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσα
σε λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση
του πρώτου κρούσματος του ιού στην
Eλλάδα, στις 26 Φεβρουαρίου, τα
σούπερ μάρκετ κατέγραψαν αύξηση
πωλήσεων πωλήσεων σε αξία στα προϊόντα σταθερού barcode κατά 35,7% σε
σχέση με την περσινή εβδομάδα πριν
την Kαθαρά Δευτέρα και 41,8% από
την αντίστοιχη ημερολογιακή. Mε τον
πανικό να συνεχίζεται, ο κλάδος μεγέθους περίπου 12,3 δισ. ευρώ βρίσκεται
μπροστά σε μια ευκαιρία για αυξημένα
έσοδα και κέρδη, για μια βαθιά ανάσα»
μετά από 10 χρόνια κρίσης.
H κίνηση είναι τόσο μεγάλη που,
κατά πληροφορίες, ο Όμιλος METRO (MyMarket) της οικογένειας
Παντελιάδη σχεδιάζει να προσλάβει
πάνω από 200 εργαζόμενους, η AB
Bασιλόπουλος άλλους 220, ενώ, στον
«χορό» μπαίνουν και άλλοι παίκτες, ο
Σκλαβενίτης, η ANEΔHK Kρητικός
κ.α., με στόχο να ενισχύσουν κρίσιμα
πόστα, όπως τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματά τους, τις αποθήκες,
την τροφοδοσία κ.α.
H αύξηση για 54 βασικές προϊοντικές
κατηγορίες, σύμφωνα με τα πρώτα
στοιχεία, ξεπερνά το 200%, με μεγα-

λύτερες τις αναμενόμενες σε αντιβακτηριακά μαντιλάκια (1438%) και
τζελ (695%), κρεμοσάπουνα (673%),
όσπρια (473%), μακαρόνια (452%),
ρύζι (446%), έτοιμα γεύματα (423%),
καθαριστικά κουζίνας & μπάνιου
(419%), άλευρα (405%), χλωρίνες
(308%) κ.λπ. (24/2-1/3, πηγή: IRI).
Στην συνέχεια το Iνστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Kαταναλωτικών Aγαθών (IEΛKA) κατέγραψε παρόμοιες
τάσεις σε δική του έρευνα (9-13 Mαρτίου) και νέες σημαντικές, επίσης,
αυξήσεις αγορών ανά καταναλωτή
με βάση τις απαντήσεις που έλαβε
(σε δείγμα 1.200 ατόμων) σε καταναλωτικά είδη, όπως απολυμαντικά
(59%), βασικά τρόφιμα (ζυμαρικά
33%, αλεύρι-ζάχαρη 27%, ρύζι 22%)

απορρυπαντικά (24%) και χαρτί (23%)
υγείας. Aντίθετα, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι αγοράζουν αλκοολούχα
ποτά λιγότερα κατά 22% και γλυκά
κατά 18%. Όσον αφορά τα προϊόντα
μακράς διάρκειας στρέφονται περισσότερο στα κατεψυγμένα είδη (22%)
παρά στις κονσέρβες (12%).
Mετά από μια βαθιά κρίση και με τα
περιθώρια κέρδους να παραμένουν
πολύ χαμηλά (το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε μόλις 0,75% το 2018, του λειτουργικού
κέρδους σε 1,56%, ενώ το περιθώριο
μεικτού κέρδους στο 22,79%), είναι
λογικό οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να
δίνουν μια αδυσώπητη μάχη μεταξύ
τους για να κερδίσουν το μεγαλύτερο
κομμάτι της πίτας. Mιας πίτας, που

το 2019 έφτασε, σύμφωνα με έρευνα
της «Στόχασις» τα 12,36 δισ. ευρώ από
11,98 δισ. ευρώ το 2018, επιστρέφοντας
για πρώτη φορά στα επίπεδα του 2010.
H μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για το
συνολικό μέγεθος της αγοράς των
αλυσίδων σούπερ μάρκετ έκανε λόγο
για 13,69 δισ. ευρώ το 2022, με μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,5% τη χρονική περίοδο 2020-2022, όμως και
αυτή πλέον είναι στον «αέρα» μετά
την έκρηξη που καταγράφεται λόγω
του κορωνοϊού.
H μάχη ήταν ούτως ή άλλως σε εξέλιξη, όπως κατέδειξε γλαφυρά και η
ετήσια έκδοση «Πανόραμα των Eλληνικών Σούπερ Mάρκετ 2019», με τα
στοιχεία από τους ισολογισμούς των 42
αλυσίδων. Aπό αυτά, προκύπτει ότι 6
αλυσίδες έχουν τη μερίδα του λέοντος
στη συνολική κερδοφορία, καθώς τα
αθροιστικά τους κέρδη ξεπέρασαν τα
102 εκατ. ευρώ το 2018.
Tο μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας στον
κλάδο κατέχουν, με σειρά μεγέθους
οι Yπεραγορές Σκλαβενίτης, Άλφα
Bήτα Bασιλόπουλος, Δ. Mασούτης,
Πέντε AE, METPO και Xαλκιαδάκης
AE. Για το έτος, οι αλυσίδες αυτές
είχαν εμφανίσει μείωση κερδών από
153,9 εκατ. ευρώ, το 2017, κατά 51,9
εκατ. ευρώ, ή σε ποσοστό -33,70%,
όμως η συνολική κερδοφορία των
42 ήταν σταθερή. Mειωμένη σχετικά
ισχνά κατά 3,2%, στα 65,5 εκατ. ευρώ,
επηρεάστηκε από την υποχώρηση
κατά 47% των ζημιών της Σκλαβενίτης, που λειτούργησε για δεύτερη
χρονιά με ενσωμάτωση του δικτύου
της Mαρινόπουλος.
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2
Μειώνεται στο 6%
ο ΦΠΑ σε μάσκες
και αντισηπτικά

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μειώνεται ο ΦΙΠΑ από 24% σε 6% τα
προϊόντα ατομικής προστασίας για τον
κορωνοϊό.
Παράλληλα επιταχύνεται η επιστροφή
από την ΑΑΔΕ φόρου εισοδήματος και
ΦΠΑ εκκρεμών υποθέσεων και έως
30.000 ευρώ.
Ειδικότερα, στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ, προβλέπονται:
Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται παρ.
50 ως εξής: «50. Μάσκες προστασίας
και γάντια για την ιατρική (για την
προστασία από ιούς και την αποφυγή
μετάδοσης ασθενειών- νοσοκομειακή
και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ
4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για
την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ
3402). Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά
παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ
3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ
3808 και ΕΧ 3824).
Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ
ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με
αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται
εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά
των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων
ορίζεται σε 6%».
Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας.
Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων ή
φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών
προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς
αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων
ανέρχεται μέχρι του ύψους των 30.000
ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με
την επιφύλαξη των περί παραγραφής
διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται
οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για
τις επιστροφές του παρόντος δύναται
να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που
επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170)
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Χατζηδάκης:

Κρατικές εγγυήσεις για
κεφάλαιο κίνησης σε ΔΕΗ
και εναλλακτικούς παρόχους

Σ

χήμα παροχής κρατικών εγγυήσεων για δανεισμό της ΔΕΗ και εναλλακτικών παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας προωθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψουν την «τρύπα»
κεφαλαίου κίνησης που προκαλεί η απότομη μείωση των εισπράξεων.

Μιλώντας στο Open TV
ο υπουργός Ενέργειας Κ.
Χατζηδάκης αποκάλυψε
ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις
με τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), ώστε ένα
εγκριθεί σχήμα κρατικής
εγγυοδοσίας για τη ΔΕH
και τους εναλλακτικούς
παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας.
Στόχος είναι να καλυφθεί
το κενό που δημιουργεί
στο κεφάλαιο κίνησης των
παραπάνω εταιρειών η απότομη μείωση των εισπράξεων
ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στην απόδοση των
παρακρατηθέντων τελών. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη,

E-mail: iho@otenet.gr

η «τρύπα» στο κεφάλαιο
κίνησης μπορεί να ανέλθει στα 650 εκατ. ευρώ, αν
η μείωση των εισπράξεων
ανέλθει στο 30% για ένα
τρίμηνο.
Η κυβέρνηση επιδιώκει
ο δανεισμός με κρατική
εγγύηση να δοθεί μέσω
του Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Ένα μέρος της επίπτωσης
από την απότομη μείωση των εισπράξεων, λόγω
περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας,
αναμένεται σύμφωνα με τον υπουργό να αντισταθμισθεί
από τη μείωση της τιμής πετρελαίου, φυσικού αερίου
καθώς και του κόστους εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλευρό του Σωτήρη Τσιόρδα η Ιατρική σχολή Αθήνας
Με μια σκληρή επιστολή , απαντούν οι καθηγητές της Ιατρικής σχολής της Αθήνας , σε όσους εξαπέλυσαν «επιθέσεις» στον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα τις προηγούμενες ημέρες. Ο σύλλογος μελών ΔΕ της Ιατρικής, τονίζουν
στους «επικριτές» του κ. Τσιόδρα ότι «η έκφρασή τους με ανακοινώσεις στο Facebook ή στον τύπο προκαλεί
αποπροσανατολισμό και αίσθημα ανασφάλειας του κοινού. Υποδηλώνει δε ότι πρόκειται μάλλον για κινήσεις
εντυπωσιασμού και αυτοπροβολής».
Οπως αναναφερούν οι πανεπιστημιακοί στην ανακοίνωσή τους «τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε στο διαδίκτυο
γνώμες και απόψεις ειδικών και μη, περί της στρατηγικής και των οδηγιών που χαράσσονται από την ομάδα των
ειδικών επιστημόνων που έχει συσταθεί στο Υπ. Υγείας και εκπροσωπείται και εκφράζεται μέσω του επικεφαλής
της, καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα. Για όσους δε γνωρίζουν, ο κ. Τσιόδρας (ένας από τους διεθνώς καταξιωμένους
ειδικούς λοιμωξιολογους που διαθέτει η χώρα μας) είναι επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας εξαιρετικων επιστημόνων
διαφόρων ειδικοτήτων με μεγάλη διεθνή αναγνώριση που καλύπτει επιστημονικά το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις.
Αυτοί έχουν αναλάβει την ευθύνη της αντιμετώπισης της πανδημίας από έναν ιό που ελάχιστα γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα για τη λειτουργία, τη συμπεριφορά του, αλλά και την αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι
του. Ασφαλώς και ο κάθε επιστήμονας, όχι μόνο είναι ελεύθερος αλλά έχει και την υποχρέωση (στα πλαίσια της
ακαδημαϊκής ελευθερίας και ακαδημαϊκής ηθικής) να εκφράζει την επιστημονική του άποψη, η οποία ασφαλώς
και αξιολογείται από τους ειδικούς που έχουν επωμισθεί την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού>.
Καταλήγοντας οι καθηγητές της σχολής τονίζουν ότι :Είναι όμως σαφής η θέση μας να τηρούνται πάντοτε οι κανόνες της δεοντολογίας ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι, οι όποιες αντίθετες επιστημονικές
γνώμες πρέπει να εκφράζονται με επιστολές προς τα επιστημονικά όργανα, τις επιστημονικές επιτροπές και τις
επιστημονικές εταιρείες. Η έκφρασή τους με ανακοινώσεις στο Facebook ή στον τύπο προκαλεί αποπροσανατολισμό και αίσθημα ανασφάλειας του κοινού. Υποδηλώνει δε ότι πρόκειται μάλλον για κινήσεις εντυπωσιασμού και
αυτοπροβολής. Θα πρέπει όλοι, και ιδιαίτερα οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
στις δημόσιες τοποθετήσεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες και κυρίως να πειθαρχούμε και να έχουμε εμπιστοσύνη
στις οδηγίες των ειδικών.

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

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

Πρόστιμο 5.000 ευρώ
σε 13 πολίτες
που «έσπασαν»
την καραντίνα

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς σε πολίτες που δεν
αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνει η χώρα με την πανδημία του
κορωνοϊού και έσπασαν την καραντίνα τους.
Την παραβίαση της καραντίνας από 13 πολίτες που ήταν υποχρεωμένοι να τηρήσουν
λόγω άφιξης τους από το εξωτερικό και την
επιβολή του προστίμου των 5.000 ευρώ, ανακοίνωσε εκτός των άλλων ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς,
διευκρινίζοντας παράλληλα τι θα ισχύσει
για τους εργαζόμενους αύριο, πρώτη μέρα
της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, όπως είπε ο υφυπουργός, είναι
διαθέσιμη η ιστοσελίδα forma.gov.gr, για τη
συμπλήρωση των αδειών κυκλοφορίας. Οι
εργαζόμενοι, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, αύριο
θα μεταβούν στην εργασία τους με υπεύθυνη
δήλωση, αλλά θα αποχωρήσουν με σχετική
βεβαίωση του εργοδότη και μόνο.
Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στις παραβιάσεις της καραντίνας που εντοπίστηκαν από ελέγχους της αστυνομίας,
τονίζοντας:
«Σήμερα πραγματοποιήθηκαν σε όλη την
Ελλάδα -και θέλω να σταθώ σε αυτό- 217
δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συμπολίτες μας
που έπρεπε και ήταν υποχρεωμένοι να βρεθούν σε καραντίνα ερχόμενοι αεροπορικώς
από διάφορους προορισμούς. Από το σύνολο
των 217 ελέγχων σε όλη τη χώρα, εντοπίστηκαν 13 περιπτώσεις που βρέθηκαν είτε
εκτός είτε πέριξ της οικίας τους και όχι εντός
αυτής. Στον καθένα από αυτούς επιβλήθηκε
πρόστιμο 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές διώξεις»

Τρίτη βάρκα
με 25 πρόσφυγες
και μετανάστες
έφτασε στη Λέσβο
Και τρίτη βάρκα με μετανάστες σήμερα στη
Λέσβο μετά τις δυο που πέρασαν το πρωί.
Συγκεκριμένα το μεσημέρι σε απόκρημνη
ακτή στη δυτική είσοδο του κόλπου της Γέρας έφτασε βάρκα με 25 επιβαίνοντες όλοι
καταγωγής Αφγανιστάν.
Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης 24
από αυτούς αφού ελέγχθηκαν από κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ ενώ ο 25ος μεταφέρεται με φουσκωτό σκάφος λόγω κινητικών προβλημάτων
που δεν του επέτρεπαν να κινηθεί προς τον
πλησιέστερο δρόμο.
Από νωρίς το πρωί στις ακτές της Λέσβου
πέρασαν συνολικά 60 άτομα, στο σύνολο τους
από το Αφγανιστάν και τη Συρία.

• 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
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Πάγος σε νέες επενδύσεις
και αποκρατικοποιήσεις
Όταν στις αρχές Φεβρουαρίου σιωπηρά η
ελληνική κυβέρνηση αποδεχόταν το αίτημα
της πρεσβείας της Κίνας να μην λάβει τελικά
πανηγυρικό χαρακτήρα η έναρξη των εργασιών
του εμβληματικού ηλιοθερμικού πάρκου Minos
στη Σητεία της Κρήτης λόγω του κορωνοϊού που
εξαπλωνόταν στην ασιατική χώρα, κανείς δεν
περίμενε την κλιμάκωση σε τέτοιο βαθμό της
πανδημίας αλλά και την απειλή που συνιστούσε
για κάθε επένδυση ή συμφωνία που κυοφορούνταν στη χώρα μας.
Ενάμιση μήνα μετά και καθώς η πανδημία
αδρανοποιεί ένα μεγάλο μέρος της αγοράς,
ωθεί τις χρηματαγορές στα όρια ενός Κραχ
και καθιστά τα ταξίδια και τις επιχειρηματικές
συναντήσεις απαγορευτικά, ο πάγος που πέφτει
σε κάθε κυοφορούμενη επένδυση και μικρό ή
μεγάλο πρότζεκτ είναι πλέον εμφανής.
Ήδη νέες καθυστερήσεις αναμένονται στο μεγάλο πρότζεκτ του Ελληνικού αφού η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων πάει
πίσω τις προσφυγές που έχει προαναγγείλει ότι
θα καταθέσει η Hard Rock International στο
ΣτΕ για το διαγωνισμό του καζίνο.
Τεχνικές και διοικητικές δυσκολίες επίσης
αναστέλλουν προς το παρόν και μικρότερες
επενδύσεις που πραγματοποιούν βιομηχανίες.
«Το τριετές επενδυτικό μας πρόγραμμα έχει
ξεκινήσει και θα το ολοκληρώσουμε, απλά
θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση
των σταδίων που είχαμε προβλέψει αφού οι
προτεραιότητες όλων, και εννοώ η δική μας, των
συνεργατών μας, των συμβούλων μας ακόμα
και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων,
έχουν αλλάξει. Προέχει η ασφάλεια του κόσμου
μας και των συνεργατών μας και η διασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. Πράγματα που ήταν να τρέξουν τώρα
μπορούν να περιμένουν λίγο», εξηγούσε στο
business stories ιδιοκτήτης γνωστής βιομηχανίας τροφίμων με προγραμματισμό επενδύσεων
10 εκατ. ευρώ. Πλήγμα επίσης δέχεται και το
πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Κάτι
βέβαια που θα εξαρτηθεί απ’ το πότε θα τερματιστεί για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα η
απειλή της πανδημίας και θα αποκατασταθεί η
ηρεμία και στην αγορά ενέργειας με δεδομένο
ότι επίκεινται σημαντικά ενεργειακά πρότζεκτς.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες δρομολογούνται παρατάσεις αλλά και αναβολές για πρότζεκτς που έτρεχαν ή ήταν να ξεκινήσουν εντός
του Μάρτη. Κάτι διόλου εύκολο με δεδομένο
ότι η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ζωντανό το
πρόγραμμα ως μέτρο τόνωσης της οικονομίας
με την προσέλκυση ξένων επενδυτών, από την
άλλη όμως δεν εθελοτυφλεί για τη δυσχερή
κατάσταση που διαμορφώνεται παγκοσμίως.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε απ’ το ΤΑΙΠΕΔ
να μη δοθεί νέα παράταση για την κατάθεση
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έτσι οι αιτήσεις των
επίδοξων επενδυτών θα πρέπει να κατατεθούν
ως αύριο, στις 5 το απόγευμα. Η απόφαση αυτή
λήφθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από
τους εγχώριους διεκδικητές δηλώνουν έτοιμοι
γι αυτό, παρά την αναταραχή που επικρατεί. Ως
κίνηση διευκόλυνσης για τους ξένους ομίλους
που ζητούσαν παράταση της διαδικασίας αποφασίστηκε να γίνουν δεκτά τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μέσω email
ενώ σε δεύτερη φάση θα πρέπει να σταλούν
στο ΤΑΙΠΕΔ τα έγγραφα σε φυσική μορφή
μέχρι τις 24 Απριλίου. Κάτι που εκ των πραγμάτων βέβαια σημαίνει ότι η διαδικασία για την
υποβολή αργότερα των δεσμευτικών προσφορών θα πάρει αρκετό χρόνο.

Ενταντικοποίηση των μέτρων
υγιεινής σε επιχειρήσεις
αρτοποιείων, τροφίμων και ποτών
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή μας
στην αντιμετώπιση
του Κορονοϊού

Ε

ντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις επιχειρήσεις των αρτοποιείων και
όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, υπεραγορές τροφίμων καθώς και η
παράλληλη ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για αυξημένα μέτρα
υγιεινής και αυτοελέγχου.

Με εγκυκλιό του το υπουργείο Υγείας καλεί τις υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για
επαγρύπνηση και ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στην
ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για τα
μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν από
την ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αναλαμβάνουν την ευθύνη ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και να τηρούν τα
μέτρα προσωπικής υγιεινής. Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω
επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν, ότι:
οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σε όλα τα στάδια
παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης,
μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς
πώληση ή διάθεσης αυτών,
την εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού - απολύμανσης και
απεντόμωσης - μυοκτονίας της επιχείρησηςτην εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την
υγιεινή,
τον καλό αερισμό του καταστήματος,
όλα τα προϊόντα αρτοποιίας που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα
τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να φορούν
στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα
διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική
μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
Τονίζεται ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:
στο πλύσιμο των χεριών και τη χρήση των γαντιών μιας
χρήσης,
στην αυστηρή τήρηση του αριθμού των ατόμων που

θα εισέρχονται στις ανωτέρω επιχειρήσεις (ένα άτομο/
10 τ.μ ),
στην ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στην είσοδο του καταστήματος, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία
έγχυσης) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των
πελατών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ
Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας
με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα
σκουπίζετε,
Φοράτε το σωστό μέγεθος
Αλλάζετε γάντια, όπως θα πλένατε τα χέρια σας αν δεν
φορούσατε γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες
Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που
χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες.
Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε
τα γάντια. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί
για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται.
Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια
αμέσως.
Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα.
Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη
μανσέτα.
Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να
μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας .
Τέλος οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις ανωτέρω επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει υψηλός
βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων για
την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας.

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον του
κοινού σχετικά με το ρόλο της
διατροφής στην πρόληψη και
την αντιμετώπιση του νέου
κορωνοϊού. Πληθώρα πληροφοριών κυκλοφορούν στο
διαδίκτυο από ειδικούς και μη
σχετικά με τρόφιμα που δρουν
«αντιγριπικά» ή βοηθούν στην
πρόληψη της ασθένειας. «Πολλές από αυτές τις πληροφορίες
είναι παραπλανητικές έως και
επικίνδυνες» αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔ),
υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η
συμμόρφωση με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ είναι πρωταρχικής σημασίας για την σωστή πρόληψη.
Μπορώ να ενισχύσω το ανοσοποιητικό μου σύστημα μέσω της
διατροφής; Δεν υπάρχει κανένα
θρεπτικό συστατικό, τρόφιμο
ή συμπλήρωμα ικανό να "ενισχύσει" τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να
μην νοσήσετε από τον κορονοϊό
(SARS-CoV-2) ή οποιοδήποτε
άλλο παθογόνο, τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες. Μέχρι σήμερα,
ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ασφάλειας Τροφίμων έχει καταρρίψει
όλους τους ισχυρισμούς τροφίμων ή συστατικών τροφίμων ως
προστατευτικά ενάντια στις λοιμώξεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν
πολλά θρεπτικά συστατικά με
τεκμηριωμένο ρόλο στη σωστή
λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος, κανένα όμως δεν
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι
εξαιρετικά περίπλοκη και καθορίζεται από παράγοντες όπως
κληρονομικότητα, το φύλο, το
περιβάλλον και ο τρόπος ζωής.
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Πάνω από 13.200
νεκροί και 313.400
κρούσματα
Μέχρι τις 13:30 την Κυριακή
22 Μαρτίου η παγκόσμια
καταμέτρηση έφτανε τους
13.204 νεκρούς από τον κορωνοϊό και τους 313.415 ανθρώπους με κρούσμα.
Οι θάνατοι στην Ιταλία έχουν
ξεπεράσει τον αριθμό των
θανάτων στην Κίνα, όπου
και καταγράφηκε αρχικά το
ξέσπασμα του κορωνοϊού. Η
Ιταλία μετρά 4.825 νεκρούς, η
Κίνα 3.261, η Ισπανία 1.725, το
Ιράν 1.685, ενώ η Γαλλία έχει
562 και οι ΗΠΑ 348.
Ισπανία: Άλλες 15 ημέρες σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ο αριθμός των νεκρών από
την πανδημία του COVID-19
στην Ισπανία αυξήθηκε στους
1.720 σήμερα από τους 1.326
θανάτους που είχαν αναφερθεί χθες, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Ισπανία
επικαλούμενα στοιχεία των
υγειονομικών υπηρεσιών.Ο
αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών στη χώρα
αυξήθηκε σήμερα στα 28.572
περιστατικά από 24.926 της
προηγούμενης καταμέτρησης
που είχε δημοσιοποιηθεί χθες,
σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές.
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση
της Ισπανίας αποφάσισε την
παράταση της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης κατά 15
ακόμη ημέρες, μετά την
αρχική 15νθήμερη κατάσταση
ανάγκης που είχε ανακοινωθεί
στις 14 Μαρτίου, προκειμένου
να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του COVID-19, όπως
ανέφεραν σήμερα οι εφημερίδες «El Pais» και «El Mundo».
Ο Ισπανός πρωθυπουργός
Πέδρο Σάντσεθ επικοινώνησε
την απόφαση τις κυβέρνησης
στα στελέχη της περιφερειακής διοίκησης μέσω μιας
βιντεοκλήσης. Η επιβολή της
κατάστασης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, απαγορεύει όλες
τις αναγκαίες μετακινήσεις.
Το ινστιτούτο Robert Koch
στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι
ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών μόλυνσης
από τον COVID-19 στη χώρα
αυξήθηκε σήμερα στα 18.610
περιστατικά. Ο αριθμός αυτός
είναι αυξημένος κατά 1.948
περιστατικά, από την προηγούμενη ημέρα. Ο συνολικός
αριθμός των νεκρών σύμφωνα
με το ίδιο ινστιτούτο αυξήθηκε στους 55, αυξημένος κατά
9 από τους 46 νεκρούς που
είχαν ανακοινωθεί χθες.

Σε καραντίνα
η Αγγελα Μέρκελ

Η καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ.

Σ

ε καραντίνα κατ΄οίκον θα τεθεί από σήμερα η καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, καθώς,
όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπός της, Στέφεν Ζάιμπερτ, ένας γιατρός με
τον οποίο ήλθε σε επαφή την περασμένη Παρασκευή, βρέθηκε στο μεταξύ θετικός
στον κορονοϊό.

Όπως διευκρίνισε ο Στέφεν Ζάιμπερτ, η καγκελάριος
ενημερώθηκε σχετικά αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της
για τα αυστηρότερα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας
των πολιτών.
Νωρίτερα, η καγκελάριος ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα
περιορισμού της κυκλοφορίας και των επαφών των πολιτών
στη Γερμανία, τονίζοντας ότι ο κορονοϊός εξαπλώνεται με
«ανησυχητική ταχύτητα». «Πρέπει να περιορίσουμε την
δημόσια ζωή στο ελάχιστο ανεκτό σημείο. Έτσι σώζουμε
ζωές», τόνισε η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία είχε προηγουμένως ολοκληρώσει τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των 16 ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας.
Τα σημεία στα οποία συμφώνησαν είναι τα εξής:
- Ζητείται από τους πολίτες να περιορίσουν τις επαφές τους
στο απολύτως ελάχιστο
- Στους δημόσιους χώρους θα πρέπει να τηρείται απόσταση
τουλάχιστον 1.5 μέτρου
- Η παραμονή σε δημόσιο χώρο επιτρέπεται μόνο σε κάθε
πολίτη μόνο του ή με ένα άτομο που δεν ζει στο ίδιο σπίτι

ή με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς του.
- Ψώνια, επισκέψεις σε ιατρεία, διαδρομή προς τον τόπο
εργασίας, κίνηση στον καθαρό αέρα και άσκηση κατά
μόνας εξακολουθούν να επιτρέπονται
- Γιορτές κατά ομάδες σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς
χώρους απαγορεύονται
- Καταστήματα εστίασης κλείνουν, με εξαίρεση τις παραδόσεις τροφίμων κατ' οίκον ή στο κατάστημα
- Επιχειρήσεις στον τομέα αισθητικής (στούντιο μασάζ,
τατουάζ και κομμωτήρια) κλείνουν
- Στον ιατρικό τομέα δεν θα υπάρξουν περιορισμοί
- Σε όλες τις επιχειρήσεις και ειδικά σε όσες υπάρχει επαφή
με πελάτες είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας εργαζομένων
και επισκεπτών
- Τα μέτρα ισχύουν για δύο εβδομάδες
Κλείνοντας, η καγκελάριος διευκρίνισε ότι οι πιο πάνω
περιορισμοί δεν αποτελούν συστάσεις, αλλά κανόνες, η
εφαρμογή των οποίων θα επιτηρείται από την αστυνομία.

Η Γερμανία ετοιμάζει πακέτο τόνωσης €350 δισ.
Η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα τόνωσης για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου του κορωνοϊού,
τα οποία θα απαιτήσουν την έκδοση νέου χρέους €350 δισ, ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Reuters.
Το πακέτο θα περιλαμβάνει έναν συμπληρωματικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ύψους περίπου €150 δισ., €100 δισ.
για ένα ταμείο οικονομικής σταθερότητας το οποίο θα μπορεί να αγοράζει μετοχές εταιρειών και €100 δισ. χρηματοδότηση στην αναπτυξιακή τράπεζα KfW για τον δανεισμό των επιχειρήσεων που πλήττονται, σημείωσαν οι πηγές.
«Τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα μεγάλο νούμερο, αλλά μας δίνει την ευελιξία που χρειαζόμαστε τώρα»
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς.
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων κορωνοϊού στη χώρα αυξήθηκε κατά 2.705 μέσα σε μια ημέρα, φτάνοντας τις 16.662, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Robert Koch το Σάββατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σημειώνοντας αύξηση κατά
16 άτομα, από 31 που είχαν ανακοινωθεί την Παρασκευή.
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Σε τέσσερις εβδομάδες
η απόφαση για αναβολή
των Ολυμπιακών Αγώνων
Εναλλακτικό πλάνο αναζητά και επίσημα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για την διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όπως ανακοίνωσε
και επίσημα.
Οι φωνές που είχαν αρχίσει να υψώνονται με αίτημα
την αναβολή των αγώνων φαίνεται πως εισακούστηκαν, αφού η ΔΟΕ ανακοίνωσε πως εξετάζει
εναλλακτικό πλάνο για τη διεξαγωγή των αγώνων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εμπλεκόμενοι φορείς εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες λύσεις,
για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή διεξαγωγή
των αγώνων, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και
την αναβολή.
Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως η πιθανότητα ακύρωσης
δεν είναι μια από τις λύσεις που έχουν πέσει στο
τραπέζι.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για τις επόμενες
τέσσερις εβδομάδας, ανάμεσα στην ΔΟΕ, την
οργανωτική επιτροπή των Αγώνων του Τόκιο, τις
ιαπωνικές Αρχές και την κυβέρνηση της ασιατικής χώρας.
Η ανακοίνωση:
Αυτά τα σενάρια αφορούν την τροποποίηση των
υφιστάμενων σχεδίων για τους Αγώνες που είναι
προγραμματισμένοι για τις 24 Ιουλίου 2020, αλλά
και για αλλαγές στην ημερομηνία έναρξης των
Αγώνων. Αυτό το βήμα θα επιτρέψει την καλύτερη
αξιολόγηση της ταχέως μεταβαλλόμενης αλλαγής
της κατάστασης υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο
και στην Ιαπωνία. Θα χρησιμεύσει ως βάση για
την καλύτερη απόφαση προς το συμφέρον των
αθλητών και όλων των άλλων εμπλεκομένων.
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στην Ιαπωνία, όπου οι άνθρωποι καλωσορίζουν θερμά την Ολυμπιακή φλόγα. Αυτό θα
μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της στους
Ιάπωνες οικοδεσπότες ότι η ΔΟΕ θα μπορούσε, με
ορισμένους περιορισμούς ασφαλείας, να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα, τηρώντας
παράλληλα την αρχή της προστασίας της υγείας
όλων των εμπλεκομένων.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια δραματική
αύξηση των περιπτώσεων και των νέων εστιών
του COVID-19 σε διάφορες χώρες σε διαφορετικές ηπείρους. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα
ότι η ΔΟΕ πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα στο
σχεδιασμό των σεναρίων.
Ορισμένοι κρίσιμοι χώροι που χρειάζονται για τους
Αγώνες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μην είναι
πλέον διαθέσιμοι. Οι καταστάσεις με εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που έχουν ήδη κλείσει στα
ξενοδοχεία είναι εξαιρετικά δύσκολες και πρέπει
να προσαρμοστεί το διεθνές αθλητικό ημερολόγιο
για τουλάχιστον 33 ολυμπιακά αθλήματα. Αυτές
είναι μόνο μερικές από πολλές, πολλές ακόμα
προκλήσεις.
Ως εκ τούτου, πέρα από τη μελέτη διαφορετικών
σεναρίων, θα χρειαζόταν την πλήρη δέσμευση και
συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής του Τόκιο
2020 και των ιαπωνικών αρχών και όλων των Διεθνών Ομοσπονδιών και των Εθνικών Ολυμπιακών
Επιτροπών. Θα απαιτούσε επίσης τη δέσμευση
και τη συνεργασία με τους ραδιοτηλεοπτικούς
φορείς εκμετάλλευσης δικαιωμάτων (RHB) και
τους χορηγούς TOP Partner μας, ως μέρος της συνεχιζόμενης και αξιόλογης υποστήριξής τους προς
το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς και τη συνεργασία
όλων των εταίρων των Αγώνων, των προμηθευτών
και εργολάβους. Σε αυτό το πνεύμα της κοινής
δέσμευσης των Ολυμπιακών φορέων για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες και εν όψει της παγκόσμιας
επιδείνωσης της κατάστασης, η Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα το επόμενο βήμα στον
προγραμματισμό των σεναρίων της ΔΟΕ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

H Aegean
και το «βύθισμα»
των αεροπορικών
εταιριών
Για τις αεροπορικές εταιρίες, η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη. O κλάδος «μαστίζεται»
από τον κορωνοϊό και οι εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για ένα μεγάλο «κύμα»
χρεοκοπιών και λουκέτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Tα «καμπανάκια» ήδη έχουν αρχίσει
να χτυπάνε και αρκετές αεροπορικές
βρίσκονται ήδη σε «τεχνική πτώχευση» ή έχουν παραβιάσει τις συμφωνίες δανεισμού, σύμφωνα με την CAPA
Center for Aviation.
H κατάσταση είναι δραματική. Tα
μισά αεροσκάφη είναι καθηλωμένα,
τα υπόλοιπα πετούν σχεδόν άδεια και
τίθεται ευθέως και ένα θέμα προστασίας των επιβατών.
Συνολικά ο κλάδος αναμένεται να
αντιμετωπίσει απώλειες 113 δισ. δολαρίων και η Διεθνής Ένωση Aερομεταφορών προειδοποιεί για το ενδεχόμενο χάος, καθώς υπάρχουν σκέψεις
για ολοκληρωτική ακινητοποίηση των
αεροσκαφών που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε περικοπή των δαπανών
τους ακόμα κατά 60%.
Στη διαμορφούμενη αυτή κατάσταση
το ερώτημα που προβάλλεται είναι τι
έρχεται για την Aegean Airlines που
πρόσφατα ενίσχυσε τον στόλο της,
καθώς έχει παραγγείλει 58 αεροσκάφη A 32 oneo και A 321 neo με κόστος
6,5 δισ. δολ. Πέραν τούτου, με βάση
τα στοιχεία 9μηνου 2019 η Aegean
αύξησε τις υποχρεώσεις της σε 536,3
εκ. ευρώ (μισθώσεις αεροσκαφών
339,5 εκ. και ομολογιακό δάνειο 196,8
εκ. ευρώ).
H εταιρία πάντως, που επί της ουσίας
αποτελεί «μονοπώλιο» στην Eλλάδα
έχει ταμειακά διαθέσιμα γύρω στα
500 εκ. (τα μηνιαία κόστη της είναι
32-33 εκ.)
Ήδη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμα
των δρομολογιών της - κατ’ αρχήν ως
τις 8 Aπριλίου- τόσο στο δίκτυο του
εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού
με τη μορφή συγχωνεύσεων πτήσεων.
O ίδιος ο Eυτ. Bασιλάκης είπε ότι τις
επόμενες δύο εβδομάδες το πτητικό
έργο που ήδη είναι στο ήμισυ θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο, αφήνοντας ανοικτό και το σενάριο πλήρους
καθήλωσης των αεροσκαφών στο
έδαφος.
Ένα θέμα που θα προκύψει, όταν με
το καλό ξεφύγουμε από τον όλεθρο
του κορωνοϊού είναι ποια τιμολογιακή
πολιτική θα ακολουθήσει και ποιες θα
είναι συνολικά οι επιπτώσεις που θα
υποστεί από την κρίση.
Mέχρι στιγμής «θύματα» της πανδημίας περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως η
Lufthansa, που πέρα από την ακύρωση των μισών πτήσεων της ετοιμάζει
αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα
κρατικών εγγυήσεων.
Στην κατάρρευση έχει ήδη οδηγηθεί η
μεγαλύτερη περιφερειακή αεροπορική της Eυρώπης, η Flybe, ενώ η σουηδική SAS AB απολύει το μεγαλύτερο
μέρος του προσωπικού της.

Ναυπηγεία Ελευσίνας:

«Eχθροπραξιών» συνέχεια
και «ιός αβεβαιότητας»

O

ι «εχθροπραξίες» συνεχίζονται γύρω από τα Nαυπηγεία Eλευσίνας, την ώρα που η κρίση
της πανδημίας, αλλά και ο «ιός» της αβεβαιότητας ρίχνουν βαριά «σκιά» στις εξελίξεις. H
αναβολή της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να έγινε τυπικά για λόγους απαρτίας,
δεδομένης της απαγόρευσης των δημοσίων συναθροίσεων, η πραγματική αιτία, ωστόσο, ήταν ότι
ούτε ο Π. Ξενοκώστας δέχθηκε να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία από τους μετόχους, δηλαδή
το Proof of Funds και το σχέδιο εξυγίανσης των δεύτερων μεγαλύτερων ναυπηγείων της χώρας.
H υπόθεση έχει μεγάλο παρασκήνιο το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η Deal. Mετά
την Γενική Συνέλευση της
προηγούμενης Πέμπτης ο
επικεφαλής της Nεώριον
Συμμετοχών N. Tαβουλάρης
κατέστησε σαφές ότι χωρίς
τα απαιτούμενα στοιχεία οι
μέτοχοι δεν μπορούν να πάρουν απόφαση μεταβίβασης.
O λόγος, όπως υποστηρίζεται,
είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο
106, που ακολουθείται και σε
αυτή την περίπτωση, την αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει
να υποβάλει ο νυν ιδιοκτήτης
με βάση το σχέδιο εξυγίανσης
που θα πρέπει να προσκομίσει ο στρατηγικός επενδυτής,
δηλαδή η Onex.
O Π. Ξενοκώστας απάντησε
με επιστολή του, την Tετάρτη 18 Mαρτίου, όχι προς τη διοίκηση της εταιρίας, αλλά προς το Σωματείο των εργαζομένων,
όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «είμαι έτοιμος και αναμένω
εδώ και μήνες να μου παραδώσει τις μετοχές του ο κ. Tαβουλάρης και η οικογένειά του, ήτοι ποσοστό 46,3%, ως βασική
προϋπόθεση με την οποία είχαν συμφωνήσει από την πρώτη

στιγμή. Mετά θα αναλάβουμε
τους άλλους μετόχους, ώστε
να πράξουν και αυτοί το καθήκον τους και στη συνέχεια θα
προχωρήσουμε την εξυγίανση
των ναυπηγείων».
Όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων και του σχεδίου, ο
επικεφαλής της Onex τονίζει
ότι «τα στοιχεία που ζητάει ο
κ. Tαβουλάρης, γνωρίζει πολύ
καλά πως οι αρμόδιοι τα έχουν
εξετάσει και του έχουν δώσει
τόσο δημοσίως όσο και επισήμως-εγγράφως τις οδηγίες
που αναζητά».
Για να προσθέσει ότι «το να
ζητάει ο κ. Tαβουλάρης να
εξετάσει το επιχειρηματικό
μου σχέδιο ως καθηγητής γυμνασίου με εκπλήττει αφάνταστα, καθώς η επιχειρηματική
του διαδρομή αποδεικνύει πως όχι μόνο το μάθημά του δεν πήρε,
αλλά απέχει πολύ από το να αξιολογεί άλλους». Aπευθυνόμενος
στους εργαζόμενους περιορίζεται να τους διαβεβαιώσει ότι
«σας έδωσα το λόγο μου και αυτό με δεσμεύει». Aντίστοιχου
περιεχομένου και ύφους επιστολή φέρεται να απέστειλε τελικά
και προς τη διοίκηση της εταιρίας αργά το βράδυ της Tετάρτης.

Απώλειες πάνω από €500 εκατ. από τις ακυρώσεις στα ελληνικά νησιά
Πάνω από μισό δισ. ευρώ είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των απωλειών που μετρούν οι Ελληνες ξενοδόχοι λόγω των
ακυρώσεων που παρατηρούνται εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19, με ισχυρότατο το πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό.
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) που διενεργήθηκε για λογαριασμό
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (η οποία διεξήχθη μέχρι και τις 14.3.2020), οι απώλειες για τα ελληνικά
ξενοδοχεία από τις ακυρώσεις δωματίων και συνεδρίων ανέρχονται σε 522 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η έρευνα αποτυπώνει την πτώση στον ρυθμό μελλοντικών κρατήσεων, κατά 72% στο 92% των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας και κατά 58% στο 83% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας σε σχέση με το 2019. Θα πρέπει ωστόσο
να συνυπολογιστεί πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, μόνο το 1/4 των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας είχε
δεχτεί πίεση για μείωση τιμών από Τour Οperators και μόνο το 12% εξ αυτών για μείωση αριθμού δωματίων, γεγονός που
προεξοφλεί την περαιτέρω επιδείνωση των ρυθμών πτώσης των κρατήσεων και άρα του τζίρου των επιχειρήσεων.
Υπό το πρίσμα αυτό και με βάσει τα σημερινά δεδομένα, το 91% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας εκτιμά πως θα έχει
ποσοστιαία απώλεια τζίρου το 2020 κατά 51%, ενώ το 83% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας υπολογίζει ποσοστιαία
απώλεια τζίρου κατά 36% για το σύνολο του έτους.
Από την έρευνα προκύπτει επίσης η εκτίμηση, πως λόγω του COVID-19 κινδυνεύουν άμεσα 38.234 θέσεις εργασίας που
αντιστοιχούν στο 20,5% της συνολικής απασχόλησης στα ξενοδοχεία, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα που να απαντάνε στην
καθολική μείωση της ζήτησης.
Όπως επισημαίνει σε σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Βασιλικός
«Ζούμε μια πρωτοφανή παγκόσμια πρόκληση και αυτή την ώρα το σημαντικό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και
το να σταθούμε δίπλα στις υγειονομικές αρχές που δίνουν τη μάχη με τον COVID-19. Την ίδια στιγμή, όπως αποτυπώνεται
στην έρευνά μας, τα ελληνικά ξενοδοχεία δοκιμάζονται σκληρά. Ως εκ τούτου και με δεδομένη τη στρατηγική σημασία του
κλάδου για την πραγματική οικονομία είναι αναγκαία οριζόντια μέτρα στήριξης των ξενοδοχείων και των εργαζομένων σε
αυτά, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει όλοι οι φορείς και με ειδική μέριμνα για τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης
λειτουργίας. Με ευθύνη και σχέδιο μπορούμε να βγούμε νικητές και από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια».
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Εθνική Ασφαλιστική:
Σε τροχιά αναβολής
ο διαγωνισμός

Στο δίλημμα “take it or live it” βρέθηκε, όπως λένε οι πληροφορίες, η
διοίκηση της Eθνικής Tράπεζας για
το θέμα της πώλησης της Eθνικής
Aσφαλιστικής. Για να εξηγούμαστε,
το “take it” αφορά τη μία προσφορά,
που με βάση όλες τις ενδείξεις κατάθεσε το CVC Capital και η οποία,
όπως τουλάχιστον διαρρέεται από
όλες τις πλευρές, είναι κάτω των
600 εκ. ευρώ, δηλαδή κάτω από τη
«μπάρα» που έχει θέσει η ETE προκειμένου να γράψει «λελογισμένη»
κεφαλαιακή ζημία.
Tο ένα σενάριο λοιπόν, ήταν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το fund
ώστε να βελτιώσει την προσφορά
του και κάπως έτσι να μοιραστεί η
«απόσταση» από το προσδοκώμενο τίμημα. Eξαρτάται βέβαια, πόση
είναι η απόσταση και πόσο εφικτό
είναι να φτάσουμε σε ένα αποδεκτό
αποτέλεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση οι εισηγήσεις των συμβούλων
Morgan Stanley και Goldman Sachs
δεν φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές...
H «εισβολή» του κορωνοϊού, όμως,
ανατρέπει, -και εδώ-, το σκηνικό,
προσφέροντας μια πιθανή «διέξοδο». Έτσι, όπως όλα δείχνουν, η
διοίκηση της ETE επιδιώκει την
αναβολή του διαγωνισμού με τη
χορήγηση μιας ακόμη παράτασης,
καθώς λόγω της έκτακτης κατάστασης εκτιμάται ότι θα βρει «ευήκοα
ώτα» στην DGComp.
Bέβαια, η προηγούμενη αναβολή
εξαιτίας των άγονων προσπαθειών είχε το «πέναλτι» να ανέβει το
προς πώληση ποσοστό της Eθνικής
Aσφαλιστικής από το 75% στο 80%.
Tώρα, όμως, και με τον «κόκκινο
συναγερμό» που επικρατεί στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά ουδείς
γνωρίζει ποιο θα είναι το τοπίο όταν,
-και όποτε-, βγούμε από το «σκοτεινό
τούνελ» της κρίσης του κορωνοϊού.
Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι στο
τραπέζι έχουν πέσει και εξετάζονται
εναλλακτικές λύσεις. Kι αυτό, με
δεδομένο ότι αφενός στους διαγωνισμούς που έχουν γίνει «μετρήθηκε»
επί της ουσίας το επενδυτικό ενδιαφέρον με τα γνωστά αποτελέσματα,
αφετέρου όποια σκέψη για IPO με
την κατάσταση που επικρατεί στις
αγορές είναι απαγορευτική.
Έτσι ένας πιθανός «δρόμος» θα ήταν
το «μίγμα», με τη διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού (άνω του 50%) μέσω
private placement, τη συμμετοχή
της EBRD που θα μπορούσε να πάρει και αυτή ένα ποσοστό και εάν οι
συνθήκες το επιτρέψουν IPO για
περιορισμένο ποσοστό, κάτω του
15%. Όλα τούτα βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι η DGComp θα πει το
«ναι» στην αναβολή, σε συνδυασμό
και με τη γενικότερη «χαλάρωση»
στην υποχρέωση μείωσης των NPLs
της Eθνικής Tράπεζας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ερχονται χιλιάδες
προσλήψεις
στους δήμους
Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι
δήμοι στη χώρα μας είναι έτοιμοι για
χιλιάδες προσλήψεις ούτως ώστε να
καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες που
θα προκύψουν.
Η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα
να προχωρήσουν αυτές οι προσλήψεις με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου
2020 λαμβάνοντας υπόψη και ότι
μεγάλο ποσοστό του προσωπικού που
εργάζεται στους δήμους θα βρεθεί
μακριά από την εργασία του λόγω
αδειών ειδικού σκοπού, αναρρωτικών
αδειών κλπ.
Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται
να προχωρήσει σε 400 προσλήψεις
προσωπικού που θα εργαστεί για τέσσερις μήνες ενώ από τις ειδικότητες
που ζητούνται είναι εμφανές ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στις Υπηρεσίες
Υγείας, Καθαριότητας και Κοινωνικής
Πρόνοιας.
Η σχετική απόφαση θα ληφθεί αύριο
23 Μαρτίου 2020 στην Οικονομική
Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει
δια περιφοράς και χωρίς την φυσική
παρουσία των μελών της στο Δημαρχείο. Τα μέλη θα δηλώσουν την ψήφο
τους αφού διαβάσουν το εισηγητικό
έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται
αναλυτικά οι θέσεις που είναι:
80 YE Εργατών/τριών Καθαριότητας
Εξωτερικών χώρων
76 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ Κατηγορίας
44 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
37 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
24 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών (εν ελλείψει
ΤΕ ή ΔΕ)
22 ΥΕ Φυλάκων
21 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών (εν ελλείψει
ΔΕ)
20 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Εργου (Σαρώθρου)
20 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
12 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτες) Στ
Ειδικότητας
10 ΥΕ Καθαριστών/τριών
6 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
6 ΔΕ Οδηγών Γ Κατηγορίας με Αδεια
Οδήγησης Καλαθοφόρου
4 ΤΕ Διοικητικού/Διοικητικού Οικονομικού
4 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
4 ΠΕ Διοικητικού
4 ΠΕ Κοινωνιολόγοι
3 ΔΕ Οδηγών Γερανοφόρων
2 ΠΕ Πληροφορικής (εν ελλείψει ΤΕ)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, το
κόστος για τον Δήμο Αθηναίων από
τις 400 προσλήψεις αναμένεται να
είναι συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι υποψήφιοι θα τοποθετηθούν στους
πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τα
απαραίτητα τυπικά προσόντα και
επιπρόσθετα με τον χρόνο ανεργίας
που θα καταθέσουν (μοριοδοτούνται
4 έως 12 μήνες).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη
θα προκύπτει από δημόσια κλήρωση
που θα κάνει τριμελής επιτροπή η
οποία θα καθοριστεί με απόφαση του
Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Θέση Ερευνητή βαθμίδας

Ο

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα
(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή βαθμίδας Γ΄
-Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υγρών
Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου - Διαχείριση αποβλήτων (αστικά υγρά απόβλητα, λάσπη,
αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα) - Επεξεργασία
αποβλήτων με φυσικά συστήματα - Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην γεωργία (ως εδαφοβελτιωτικό ή
άρδευση καλλιεργειών) και στο αστικό περιβάλλον (άρδευση χώρων πρασίνου) - Επιπτώσεις στη φυσικοχημικές
και λοιπές ιδιότητες - γονιμότητα του εδάφους από την
εφαρμογή αποβλήτων - Συστήματα ελέγχου-πρόληψης
ρύπανσης, αγροπεριβαλλοντικής παρακολούθησης,

διαχείρισης και αποκατάστασης εδαφοϋδατικών πόρων,
υγροτόπων (υδρομορφικών εδαφών) και προστατευόμενων περιοχών - Νέες τάσεις και τεχνολογίες επεξεργασίας
και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Κατάθεση δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν
όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους
τρόπους: - Αυτοπροσώπως - Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο - Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής
διεύθυνση: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Περιοχή
Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ. 60435 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση thermi.secretary@swri.gr ή
να καλέσουν στο 2310473429 ή 2310471433 (εσωτ. 303
& 306). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η 24η Απριλίου 2020.

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Θέση Ερευνητή Βιολόγου βαθμίδας
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε την πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή βαθμίδος Γ', ειδικότητας ΠΕ Βιολόγου, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του
Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Ινστιτούτου. 1. Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει
να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Γ’ βαθμίδας,
όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016: Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη
ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει
τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να
έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. β) Να είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, την αίτηση υποψηφιότητας, που αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά
(υπόψη κας Εριφύλης Πασπάτη), τηλ. 210-8180202. Αιτήσεις έως 30/03/2020.

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση Ειδικού
Λειτουργικού
Επιστήμονα
Β Βαθμίδας
Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού
Επιστήμονα Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής
και αποθήκευσης ενέργειας, με έμφαση στις
καθαρές μορφές ενέργειας (ηλιακή, τεχνολογίες υδρογόνου) στο Ινστιτούτο Πυρηνικών
και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Ο υποψήφιος Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός
θα πρέπει να διαθέτει εργαστηριακή εμπειρία
και εξειδίκευση στους ευρύτερους τομείς της
Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας και της Θερμικής/Χημικής Μηχανολογίας και ειδικότερα
σε ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και
αποθήκευσης ενέργειας, με έμφαση στις καθαρές μορφές ενέργειας (όπως ηλιακή, τεχνολογίες
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου). Καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι/ες, να υποβάλλουν την αίτηση
υποψηφιότητας (στην οποία θα αναφέρεται η
θέση με το γνωστικό αντικείμενο) συνοδευόμενη
από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
α.π.100/2020-795/19-02-2020 προκήρυξη, εντός
προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Οι
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : dd.protokol@
admin.demokritos.gr έως 23:59 β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Τ.Θ. 60037, 153
10 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ POSTAL ADDRESS:
NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC
RESEARCH DEMOKRITOS P.O.BOX 60037,
153 10 AGIA PARASKEVI, GREECE γ) παράδοση στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος έως τις 15:00 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή και παράδοσης, θα
πρέπει να αποσταλεί και ηλεκτρονικό αρχείο
με όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε
οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής
αποθήκευσης. Πληροφορίες παρέχονται στο
τηλ.: 210 650 3031 κ. Π. Σκλάβου psklavou@
admin.demokritos.gr.

Θέση Διευθυντή
στο Ινστιτούτο
Θεωρητικής
και Φυσικής Χημείας
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του
Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(Ε.Ι.Ε.) Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Προκηρύξεις
πλήρωσης θέσεων Φορέων Φορέας:Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε. Περιοχή υλοποίησης:'Ολη η Eπικράτεια Αριθμός πρωτοκόλλου:3850/15-01-2020 Κατάσταση:Ενεργή
Έναρξη Ισχύος:15/1/2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:30/3/2020 Προκηρύσσουμε
την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του
Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(Ε.Ι.Ε.) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18,
115 27 Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλ. επικοινωνίας:
213-1300-018, αρμόδια: Ε. Βάρσου έως και την
30η Μαρτίου 2020.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 2421075150
Fax: 2421075183
e-mail: ppan@deyamv.gr
web site: www.deyamv.gr
Αρ. Πρωτ.: 5706
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας απολύμανσης με υπεριώδη
ακτινοβολία στις ΕΕΛ», προϋπολογισμού 24.000,00€, πλέον ΦΠΑ. με CPV
50710000-5
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα
αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι
εγκατεστημένα σε:
- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο
της υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., δηλαδή 480,00€

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’
απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ
στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός
Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας
2421075183 και στην ιστοσελίδα www.
deyamv.gr
Βόλος, 18/03/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ
ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

πλέον Φ.Π.Α. με CPV 34136100-0.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα
αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι
εγκατεστημένα σε:
- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοι-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 2421075150
Fax: 2421075183
e-mail: ppan@deyamv.gr
web site: www.deyamv.gr
Αρ. Πρωτ.: 5704
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Οχημάτων Προϋπολογισμού 80.000,00€
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νοπραξία).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο
ή τμήματος ξεχωριστά της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020 και ώρα: 15:00
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., δηλαδή 960,00€ για το τμήμα 1,
640,00€ για το τμήμα 2 ή 1.600,00€ και
για τα δύο τμήματα
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’
απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος
Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ
πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία
του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της
ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ.
38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150,
FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην
ιστοσελίδα www.deyamv.gr
Βόλος, 18/03/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ
ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμό 11.761Ε'/2020 Έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
του Εφετείου Αθηνών Βασιλείου Γυαλιά,
επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο Μπούκη
του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Νίκαιας
Αττικής, οδός Σμύρνης αρ. 8 και νυν
αγνώστου διαμονής.
Ακριβές αντίγραφο της από 4-2-2020
κλήσης του ΟΤΖΙΕ ΜΟΖΕΣ ΙΚΕΤΣΟΥΚΟΥ του ΟΤΖΙ κατά του ανωτέρω, με
την οποία απευθύνεται στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή
υπάρχει η με ΓΑΚ 10295/2020 και ΕΑΚ
266/2020 Έκθεση Κατάθεσης της κυρίας
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών
και στη συνέχεια αυτής υπάρχει η από
4-2-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης της
κυρίας Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η
25-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6, Αίθουσα
6 και με αριθμό πινακίου Α2-39 (ΜΟΝ).
Με την παρούσα κλήση ο παραπάνω αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 24-7-2018
και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
78339/8048/2018 ασκηθείσα αγωγή του.
Αθήνα,24-3-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Βασίλειος Γυαλιάς

Το email της εφημερίδας
είναι:
iho@otenet.gr

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
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.)

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

210-99.78.000,
210-99.78.035,
210-99.78.057
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
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

14505, 14944
210 5124911
210 8317109
210 8808080

Δρομολόγια πλοίων
Πειραιά
Ραφήνα
Λαύριο
Αγ. Κωνσταντίνος

14944
210 4593000
22940 22300
22920 25249
22350 31759

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μ. Βαρβιτσιώτης:
Πάνω από 1.000
Έλληνες έχουν
ήδη επαναπατριστεί

«Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες
του υπουργείου Εξωτερικών, έχουν
ήδη επαναπατριστεί περισσότεροι από
1.000 συμπολίτες μας» δήλωσε, μέσω
της ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος σε όσους είναι εγκλωβισμένοι
σε χώρες εκτός ΕΕ, ο κ. Βαρβιτσιώτης
τους κάλεσε να επικοινωνούν με τις
κατά τόπους ελληνικές πρεσβείες.
Επισήμανε επίσης πως «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ βρίσκεται
σε άμεση συνεργασία με τις πρεσβείες μας, με τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρώπης και τις αεροπορικές εταιρίες,
ώστε να επιστρέψουμε τους εγκλωβισμένους».
Παράλληλά, κάλεσε τους Έλληνες που
βρίσκονται εντός ΕΕ «να μην περιμένουν» και εφόσον το επιθυμούν να
επιστρέψουν, να κλείσουν τα εισιτήρια
τους άμεσα, αν υπάρχουν εμπορικές
πτήσεις.
Ο αναπληρωτής υπουργός επανέλαβε
την επιτακτική ανάγκη αυτοπεριορισμού
και παραμονής σε καραντίνα 14 ημερών
όλων όσων επιστρέφουν. «Να μην πάνε
να δουν γονείς και φίλους» τόνισε ο κ.
Βαρβιτσιώτης.
Σχετικά με την Κύπρο, τέλος, ανέφερε
πως «υπάρχουν 280 συμπολίτες μας που
θέλουν να επιστρέψουν. Βρίσκονται σε
καθημερινή επαφή με την ελληνική πρεσβεία και, παρά τη μειωμένη συχνότητα
αεροπορικής σύνδεσης, πιστεύουμε πως
στις επόμενες ημέρες θα επαναπατριστούν».
Στο μεταξύ, ομαλά επέστρεψαν την
Κυριακή από την Ιταλία σε Ηγουμενίτσα
και Πάτρα 244 Έλληνες, με πλοίο των
Μινωικών Γραμμών.

Ξεκινά η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία

Τ

η σκυτάλη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παίρνουν από τη Δευτερα το δημοτικά
σχολεία, όπως ενημέρωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην
τηλεόραση της ΕΡΤ. Πρόκειται για την ασύγχρονη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
η οποία θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Κάθε εκπαιδευτικός θα αναρτά το απαραίτητο ψηφιακό
υλικό στην διαδικτυακή πλατφόρμα και στη συνέχεια ο
κάθε μαθητής θα λύνει τις απαραίτητες ασκήσεις και θα
αξιολογείται. Στη διάθεση των εκπαιδευτικών βρίσκονται
δύο πλατφόρμες ψηφιακής αλληλεπίδρασης του υπουργείου Παιδείας.
«Μαθαίνουμε κάτι καινούριο» δήλωσε χαρακτηριστικά η
κ. Ζαχαράκη.
Το υπουργείο, όπως ανέφερε η υφυπουργός, έχει θέσει
ένα χρονοδιάγραμμα προς τα σχολεία για να δηλώσουν τι
ανάγκες υπάρχουν σε υλικοτεχνικές υποδομές, ενώ για την
στήριξη του έργου παρέχεται συνδρομή από τον διευθυντή
της σχολικής μονάδας, καθηγητές Πληροφορικής καθώς
και εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει σχετική επιμόρφωση.
Αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι
μαθητές, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό εξοπλισμού και διαδικτυακής κάλυψης, ενώ επιπρόσθετα

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
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οι μαθητές θα μπορούν να συνδέονται και τηλεφωνικά στις
πλατφόρμες.
Μιλώντας για το ενδεχόμενο να παραταθεί περαιτέρω η
αναστολή λειτουργίας των σχολείων, η υφυπουργός τόνισε
πως το υπουργείο έχει τρεις επιλογές: Την περικοπή ύλης,
ειδικά για τους μαθητές πανελλαδικών, την παράταση σχολικής χρονιάς και την αλλαγή ημερομηνίας Πανελλαδικών.
Οι κινήσεις του υπουργείου, ωστόσο, όπως είπε η κ. Ζαχαράκη, θα εξαρτηθούν από την πορεία αντιμετώπισης του
ιού και τις εισηγήσεις ειδικών.
«Στόχος είναι οι μαθητές να πάνε με τη μεγαλύτερη δυνατή
ηρεμία στις εξετάσεις», επεσήμανε.
Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι η τηλε-εκπαίδευση λειτουργεί ήδη σε 49 νομούς, με προτεραιότητα τους μαθητές της
Γ' λυκείου και ότι από αύριο, Δευτέρα, θα ενταχθούν και
οι 5 τελευταίοι νομοί στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
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Οι όροι για τη μείωση
των ενοικίων κατά 40%
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μείωση κατά 40% του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης αλλά και της κύριας κατοικίας
για το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου όσων
αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό αποσαφηνίζει η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με την ΠΝΠ ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί
ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής
ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και
Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
Το χαρτόσημο και ο ΦΠΑ κατά περίπτωση
υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί
του μισθώματος που προκύπτει από την
ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη
καταβολή του μισθώματος που προβλέπεται με βάση την ΠΝΠ δε γεννά δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του
μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική
αξίωση.
Η μείωση του μισθίου ισχύει και για την
περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει
παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση
πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των
δυο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά
για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο
χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε
επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί
ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής
ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
COVID-19.
Επίσης η μείωση του μισθώματος κατά
40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης
κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής
είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την
οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19, του οποίου έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας
λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.

