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Δήλωση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων
επ' ευκαιρία της εθνικής
επετείου της 25ης Μαρτίου
Ο Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων,
κ. Κωνσταντίνος Αν.
Τασούλας, με
αφορμή την επέτειο
της 25ης Μαρτίου,
έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Το θεμελιώδες
στοιχείο της Επαναστάσεως της 25ης Μαρτίου 1821 που την
διαφοροποιεί από τις πολλές μικρότερες
εξεγέρσεις που προηγήθηκαν είναι το ότι το
1821 πλέον οι Έλληνες έπαυσαν να περιμένουν την απελευθέρωσή τους από τους
ξένους. Επικράτησε μια άλλη αντίληψη, στην
οποία συνέβαλε και η Φιλική Εταιρεία, πως η
ελευθερία θα προέλθει από τις δικές μας, τις
ελληνικές δυνάμεις, και όχι "από την φιλανθρωπίαν των Χριστιανών Βασιλέων".
Οι Έλληνες το 1821, δηλαδή, ανέλαβαν την
ευθύνη της απελευθερώσεώς τους. Την
ανέλαβαν πλήρως και την έφεραν εις πέρας,
παρά τις παλινδρομήσεις, με παράγοντες
του '21 την ηθική τους υπεροχή, την συμβολή
της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας, την
παιδεία τους που προετοίμασε ιδεολογικά
την Επανάσταση, το μηχανισμό της Φιλικής
Εταιρείας και το Ελληνικό Ναυτικό.
Σήμερα που Έθνος και Εκκλησία, οι ίδιοι
δηλαδή βασικοί παράγοντες του 1821, δύο
αιώνες μετά, συνεορτάζουν διπλή γιορτή,
οι συνθήκες είναι πρωτοφανείς, γιατί όλα
γίνονται, πρέπει να γίνονται, εν απουσία, από
το οχυρό του σπιτιού μας.
Η αποτελεσματικότητα της σημερινής μάχης
θα εξαρτηθεί από το γενικό αίσθημα ευθύνης, που με βάση τις οδηγίες της Πολιτείας
και των ειδικών, θα περιορίσει την εξάπλωση
της νόσου που μας απειλεί. Η αυτοσυγκράτηση, ο αυτοπεριορισμός και η απόσταση είναι
τα όπλα αυτής της αθέατης, αλλά και έντονα
παρούσας μάχης, που όλοι καλούμαστε να
δώσουμε.
Ένας σύγχρονος σοφός όρισε ως ελευθερία την αυτοδύναμη άσκηση του χρέους.
Συνεπώς σήμερα που ελευθερία και ευθύνη
γίνονται συνώνυμα, σήμερα καλούμαστε να
προστατεύσουμε την ελευθερία μας και τον
τρόπο ζωής μας με ασπίδα την ευθύνη μας.
Δύο αιώνες μετά το 1821 και πάλι, ως λαός
και Πολιτεία αυτή τη φορά, προτάσσουμε την
ευθύνη για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση από την πρωτοφανή υγειονομική
απειλή που μας δοκιμάζει».

Σταϊκούρας

ΙΕΛΚΑ

Μήνυμα πως η Ελλάδα θα λάβει κάθε αναγκαίο
μέτρο για την αντιμετώπιση της κρίσης του
κορωνοϊού «αποκλίνοντας από τον μεσοπρόθεσμο στόχο» έστειλε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας πως η
χώρα μας έχει ισότιμη αντιμετώπιση με τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
σελ. 2

ΔΝΤ

Μεγάλες αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες
των καταναλωτών, στον τρόπο που ψωνίζουν
αλλά και στις επιλογές που κάνουν εν μέσω
της πανδημίας του κορωνοϊού καταγράφει νέα
έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

➞

➞ σελ. 3

Η επίπτωση της πανδημία κορωνοϊού θα
προκαλέσει παγκόσμια ύφεση, η οποία ενδεχομένως ξεπεράσει την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ανάφερε
σήμερα στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης της
G20, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα.
σελ. 8
➞

Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση
800 ευρώ και «ψαλίδι» στα ενοίκια

Δ

ημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ δυο
υπουργικές αποφάσεις με τη
διαδικασία. Δείτε τα έντυπα για
εργοδότες - μισθωτούς. Ποιοι και πού
κάνουν υπεύθυνη δήλωση.
Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας
ξεκινούν σήμερα οι ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις από τους επιχειρηματίες - εργοδότες για την έκτακτη
ενίσχυση των 800 ευρώ αλλά και τα
ωφελήματα από την μείωση ενοικίων
(επαγγελματικών ή πρώτης κατοικίας).
Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν τις
δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις στην
πλατφόρμα supportemployees.yeka.
gr την άλλη εβδομάδα, πιθανότατα από
1– 10 Απριλίου.
Οι δυο υπουργικές αποφάσεις του
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, με τα
σχετικά έντυπα δημοσιεύτηκαν σε
ΦΕΚ και όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των
εργοδοτών και ακολούθως σε δεύτερη
φάση των εργαζομένων.
Τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις
υποχρεούνται να συμπληρώσουν και
να υποβάλλουν ψηφιακά μέχρι την
επόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου οι επιχειρήσεις-εργοδότες:
των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια
επιχειρηματική δραστηριότητα, με
εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι
δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (δικαιούνται
να πληρώσουν το 60% του επαγγελματικού ενοικίου) ή
που βάσει των οριζομένων από το
υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως
κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19, κάνουν

χρήση της δυνατότητας αναστολής
των συμβάσεων εργασίας μέρους ή
του συνόλου του προσωπικού τους
Οι εργοδότες της πρώτης περίπτωσης
– δηλαδή όσοι έχουν κλείσει προσωρινά με εντολή του κράτους – υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:
την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ,
οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,
τα στοιχεία του εκμισθωτή και του
μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς
εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας που έχει ανασταλεί
με εντολή Δημόσιας Αρχής,
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων
η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί
από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με

καταγγελία (απόλυση) είτε με οικειοθελή αποχώρηση (παραίτηση)
Οι εργοδότες της δεύτερης περίπτωσης
- δηλαδή όσοι κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:
την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από
1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση,
Προσοχή, όπου αναφέρεται ο όρος
Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται
όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό
με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην
κατηγορία υπάγονται και οι ατομικές
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με
εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Οι υπόχρεοι εργοδότες υποχρεούνται

επίσης να γνωστοποιήσουν αυθημερόν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση,
εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους,
Το νέο έντυπο ονομάζεται «Υπεύθυνη
Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών
των οποίων, είτε η επιχειρηματική
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί
με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι
δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων
από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,
λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της
μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19»
και είναι διαθέσιμο στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του
υπουργείου Εργασίας. Όπως ρητά
αναφέρεται :
« Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή
γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα
αληθινά τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»
dilosiergodoton2.png
Αυτή είναι η υπεύθυνη δήλωση των
εργοδοτών
Το πεδίο "Μισθώνω ακίνητο" είναι
υποχρεωτικό πεδίο για όσους έχουν
επαγγελματική μίσθωση ακινήτου για
την επιχειρηματική δραστηριότητα
που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής. Αυτοί είναι που δικαιούνται
και το "ψαλίδι" 40% στο επαγγελματικό μίσθωμα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Περιορισμοί
στις συναλλαγές
με τις τράπεζες

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σε αλλαγές λόγω κορωνοϊού προχωρά
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για
τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να
διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα
από την Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την
επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού.
Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ εντείνουν
ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των συναλλασσομένων, μετά την επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Για το λόγο αυτό, η ΕΕΤ με ανακοίνωσή
της ενημερώνει το κοινό ότι από την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιούνται στα καταστήματα με φυσική
παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές.:
1. Αναλήψεις μετρητών έως €400
πραγματοποιούνται αποκλειστικά με
τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα
ΑΤΜ.
2. Καταθέσεις μετρητών έως €1.000
πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη
χρήση χρεωστικής κάρτας.
3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων
(δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet/
mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα
Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS).
Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με
χρήση μετρητών στο ταμείο.
4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων
και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω
internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ.
Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου
δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, η ΕΕΤ
συστήνει στους συναλλασσομένους την
αξιοποίηση των χρεωστικών τους καρτών και τους κωδικούς πρόσβασης στην
ηλεκτρονική τραπεζική των τραπεζών
με τις οποίες συνεργάζονται.

ΠΕΜΠΤΗ
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Χρ. Σταϊκούρας:

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον
όλους τους αναγκαίους βαθμούς
δημοσιονομικής ευελιξίας

Μ

ήνυμα πως η Ελλάδα θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού «αποκλίνοντας από τον μεσοπρόθεσμο στόχο» έστειλε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας πως η χώρα μας έχει
ισότιμη αντιμετώπιση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
Μιλώντας μετά τη τηλεδιβαθμό κάθε διαθέσιμο εράσκεψη του Ecofin και την
γαλείο, προκειμένου να αμανταλλαγή απόψεων των
βλυνθούν οι επιπτώσεις της
ΥΠΟΙΚ των 27 κρατών - μευγειονομικής κρίσης και να
διασφαλιστεί ότι αυτές θα είλών σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού
ναι παροδικές», επεσήμανε.
στην οικονομία της Ε.Ε. ο κ.
Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε ακόμη
Σταϊκούρας ανέφερε πως η
πως «με βάση τη ρήτρα γεΕλλάδα διαθέτει πλέον όλους
νικής διαφυγής, που ισχύει
τους αναγκαίους βαθμούς δηκαι για την Ελλάδα, τα κράμοσιονομικής ευελιξίας.
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Σύμφωνα με τον ίδιο, το
Ένωσης μπορούν να λάβουν
Συμβούλιο Υπουργών Οικοκάθε αναγκαίο μέτρο για την
νομικών της Ευρωπαϊκής
υποστήριξη της δημόσιας
Ένωσης, αποφάσισε να ενερυγείας, της ρευστότητας των
γοποιήσει ακόμα ένα όπλο. Το
επιχειρήσεων, της απασχόισχυρότερο όπλο που διαθέλησης και της κοινωνικής
τει: τη ρήτρα γενικής διαφυσυνοχής, αποκλίνοντας από
τον μεσοπρόθεσμο δημοσιογής (general escape clause). Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
«Η ρήτρα αυτή, που θεσπίνομικό στόχο του Συμφώνου
στηκε το 2011, ενεργοποιείται για πρώτη φορά, σηματο- Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για όσο διαρκεί η κρίση του
δοτώντας την ισχυρή βούληση των θεσμικών οργάνων της κορωνοϊού». Παράλληλα, τόνισε πως το Εθνικό Σύστημα
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργών Οικονομικών Υγείας (ΕΣΥ) θα έχει όσους πόρους χρειάζεται για να
των κρατών-μελών της να αξιοποιήσουν στον μέγιστο αντιμετωπίσει την πανδημία.

E-mail: iho@otenet.gr

Κύπρος: Απαγόρευση
κυκλοφορίας
εκτός εξαιρέσεων
λόγω κορωνοϊού

Ο πόλεμος κατά του κορονοϊού κερδίζεται
μόνο αν παραμείνουμε στα σπίτια μας, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Κύπριος πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης, ανακοινώνοντας απαγόρευση κυκλοφορίας, εκτός εξαιρέσεων.
Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ανέφερε ότι
παρά τα υφιστάμενα μέτρα και τις θυσίες,
μια μειοψηφία επέδειξε συμπεριφορά ανευθυνότητας και απειθαρχίας και για το λόγο
αυτό λαμβάνονται μέτρα από αύριο Τρίτη
(24/3) στις 18:00 το απόγευμα ως και τις
13/4, γιατί διαφορετικά το σύστημα υγείας
θα καταρρεύσει.
Δεν διανοούμαι, είπε χαρακτηριστικά, πως
μπορεί να οδηγηθούμε στα φαινόμενα που
καταγράφονται στην Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι γιατροί εξ’ ανάγκης
επιλέγουν ποιοι θα ζήσουν ή ποιοι θα αφεθούν να πεθάνουν.
Μεταξύ άλλων απαγορεύεται η κυκλοφορία
εκτός και αν γίνεται για μετάβαση στους
χώρους εργασίας, σε υπεραγορές, φαρμακεία ή τράπεζες ή προς βοήθεια ατόμων
που το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να
εξυπηρετηθούν ή για επίσκεψη στο γιατροί.
Οι πολίτες πρέπει να φέρουν ταυτότητα ή
διαβατήριο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία
που θα ανακοινωθούν.
Επίσης κλείνουν δημόσιοι χώροι άθλησης,
πάρκα, μαρίνες, παραλίες, εκδρομικοί χώροι,
χώροι συναθροίσεων, εκκλησίες και τεμένη,
ενώ απαγορεύονται και οι λαμπρατζιές. Τη
λειτουργία τους αναστέλλουν όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, πλην κάποιων
και τα εργοτάξια εκτός και αν είναι για έργα
δημόσιας ωφελείας.

Τροποποίηση δρομολογίων ΟΑΣΑ στο πλαίσιο
των νέων μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές
διαπραγματεύσεις για τη Β. Μακεδονία

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι προχωρά από αύριο 24/03/2020 στην
εφαρμογή τροποποιημένου προγράμματος δρομολογίων στα συγκοινωνιακά μέσα του
Οργανισμού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που
έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στη χώρα μας.
Με στόχο τη διαρκή κάλυψη των αναγκών όλων των εργαζομένων, αλλά και ειδκών
εργασιακών ομάδων όπως νοσοκομειακών υπαλλήλων, κ.α. και με προσήλωση στο
κοινωνικό έργο που επιτελεί ο ΟΑΣΑ, θα συνεχίσει απρόσκοπτα η συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση σε όλες τις γραμμές των θυγατρικών εταιρειών του Οργανισμού (ΟΣΥ και
ΣΤΑΣΥ). Ειδικότερα, κατά τις περιόδους αιχμής από έναρξη βάρδιας έως τις 10.00, και
από τις 15.00 έως τις 18.00, τα δρομολόγια θα διεξάγονται κανονικά, βάσει του ειδικού
προγράμματος που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 16 Μαρτίου.
Για τις υπόλοιπες περιόδους, από 10.00 έως 15.00 και από 18.00 έως το τέλος της βάρδιας, θα ισχύσει από 24/3/2020 νέο τροποποιημένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στη νέα
ζήτηση, με δρομολόγια μειωμένα έως 50%. Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται
για το ειδικό ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την
εφαρμογή OASA Telematics, τις ιστοσελίδες της τηλεματικής (http://telematics.oasa.
gr/) και της ΣΤΑΣΥ (http://stasy.gr/), καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία και, υπό όρους, με την Αλβανία, όπως ανέφεραν στο
Γαλλικό Πρακτορείο πολλοί διπλωμάτες.
Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι πρεσβευτές των χωρών στις Βρυξέλλες
θα πρέπει να επικυρωθεί αύριο στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών. Στα τέλη της εβδομάδας θα υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών οι οποίοι
με τη σειρά τους θα πρέπει να δώσουν εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να προετοιμάσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, το οποίο θα εγκριθεί σε
επόμενη σύνοδο κορυφής, οπότε θα αποφασιστεί και η ημερομηνία έναρξης
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, ο δρόμος προς την ένταξη θα είναι δυσκολότερος για την Αλβανία, επειδή Γερμανία και Ολλανδία ζητούν να προχωρήσει σε
μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις εκλογικές διαδικασίες της, να διασφαλίσει
τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσει την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και να καταπολεμήσει τη διαφθορά και το
οργανωμένο έγκλημα.
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Βγαίνει
από την καραντίνα
η Ουχάν
μετά από 2,5 μήνες
Οι αρχές της πόλης Ουχάν στην Κίνα,
από όπου ξεκίνησε η επιδημία του κορωνοϊού τον Δεκέμβριο, θα άρουν στις 8
Απριλίου όλους τους περιορισμούς στις
μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί στους
κατοίκους της έπειτα από περισσότερο
από δύο μήνες, ανακοινώθηκε χθες.
Στην υπόλοιπη επαρχία Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν, η άρση
των περιορισμών ξεκινά ήδη από αύριο
25 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες
θα μπορούν να εισέρχονται και να
εξέρχονται από την επαρχία ελεύθερα.
Το ίδιο θα ισχύσει λίγες ημέρες αργότερα και για την Ουχάν που χτυπήθηκε
σφοδρά από τον κορωνοϊό, όχι, όμως,
περισσότερο από την Ιταλία η οποία
θρηνεί χιλιάδες θύματα.
Αρχικά θα μπορούν να μετακινούνται
ελεύθερα μόνο όσοι θεωρούνται υγιείς.
Η Ουχάν είχε τεθεί σε καραντίνα στις 23
Ιανουαρίου.

ΙΕΛΚΑ:

Πόσο άλλαξε τις αγοραστικές
συνήθειες των καταναλωτών
ο κορωνοϊός

Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

12°C - 17°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5°C - 11°C

ΠΑΤΡΑ

9°C - 15°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

12°C - 17°C

ΛΑΡΙΣΑ

5°C - 10°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης:
Η συνήθεια
που μειώνει κατά
14% τον κίνδυνο
για έναν 50άρη

Οι Τούρκοι προκαλούν
ξανά με κάλεσμα
για προσευχή μέσα
στην Αγιά Σοφιά
Tα περί «κατάκτησης» εδάφια του Κορανίου αναγνώσθηκαν στην Αγία Σοφία
της Κωνσταντινούπολης, στη διάρκεια
επιστημονικής καταγραφής της ακουστικής του μνημείου, με τη χρήση οκτώ
καμερών και ειδικών συσκευών ήχου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Yeni Akit
στις ακουστικές δοκιμές, που έγιναν με
ειδική άδεια του διευθυντή της Αγίας
Σοφίας Χαϊρουλλάχ Τζεγκίζ, καταγράφηκαν ο ήχος και οι εικόνες, ενώ για να μην
διαταραχτεί η ακουστική δεν επετράπη
η είσοδος, στη διάρκεια της διαδικασίας.
Για τις ανάγκες της έρευνας ο ιμάμης
και ο μουεζίνης της Αγίας Σοφίας,
Οντέρ Σόι και Αχμέτ Τοραμάν αντίστοιχα, ανέγνωσαν χωρίς καμία στήριξη
από ηχητικά συστήματα τα εδάφια περί
κατάκτησης του Κορανίου και τα εδάφια
Νασρ.
«Ήχοι από εζάν και το Κοράνιο αντήχησαν στην Αγία Σοφία, η οποία ενώ
λειτουργούσε σαν τζαμί με παράνομο
τρόπο είχε γίνει μουσείο. Για πρώτη
φορά στην ιστορία, πραγματοποιήθηκαν
ακουστικές φωνητικές δοκιμές. Το άκουσμα της προσευχής για την κατάκτηση,
προκάλεσε σχόλια του τύπου "μήπως
φτάνει στο τέλος της η νοσταλγία για
την Αγία Σοφία;"» αναφέρει το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής Yeni Akit, που
τάσσεται υπέρ της επαναλειτουργίας
της Αγίας Σοφίας ως μουσουλμανικού
τεμένους.
Η Αγία Σοφιά μετατράπηκε σε ισλαμικό
τέμενος μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και ανακηρύχθηκε μουσείο
το 1934 από τον Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ.
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εγάλες αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, στον τρόπο που ψωνίζουν
αλλά και στις επιλογές που κάνουν εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού καταγράφει
νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε
δείγμα 1.050 ατόμων την περίοδο 18 έως 19 Μαρτίου 2020
δείχνουν ότι οι καταναλωτές ετοιμάζονται για μακρά περίοδο
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα η πλειονότητα
του κοινού θεωρεί ότι η έκτακτη κατάσταση με τον κορωνοϊού
θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες σε ποσοστό 55%, συνολικά
όμως οι καταναλωτές που εκτιμούν ότι η κρίση θα διαρκέσει
λιγότερο από έναν μήνα είναι μόλις 14%, το υπόλοιπο 86%
κάνει εκτιμήσεις για περισσότερο από δύο μήνες. Το 22%
ετοιμάζεται για έκτακτη κατάσταση 3 ή 4 μηνών και το 9%
για πάω από τέσσερις μήνες.
Παράλληλα, ήδη το πρώτο δεκαπενθήμερο της κρίσης,
καταγράφονται απότομες αλλαγές στις επιλογές που κάνουν
οι καταναλωτές. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις σε σχέση
με την υγιεινή, οι οποίες είναι και αυτές που επηρεάζονται
πιο άμεσα από τις εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό. Το
ποσοστό των καταναλωτών που προτιμούν συσκευασμένα
προϊόντα βιομηχανικής επεξεργασίας (χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση) αυξήθηκε από 19% σε 33%. Η εξέλιξη αυτή
δείχνει, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, και την εμπιστοσύνη που
έχουν οι καταναλωτές πλέον στα συστήματα διασφάλισης

ποιότητας της βιομηχανίας τροφίμων.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα ελληνικής προέλευσης σε
ποσοστό 60%, ελέγχουν περισσότερο την προέλευση των
τροφίμων σε ποσοστό 48% ενώ προτιμούν τα κοντινότερα
καταστήματα σουπερμάρκετ για τις αγορές τους σε ποσοστό
72%. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ερώτηση «Αν αύριο το
πρωί εξαφανιζόταν ο κορωνοϊός και επανερχόμασταν στις
προηγούμενες συνθήκες αγοράς, θα διατηρούσατε τις παραπάνω αγοραστικές συνήθειες;» ποσοστό 46% του κοινού
δηλώνει ότι συμφωνεί. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένδειξη ότι
οι εξελίξεις που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία μπορεί
να έχουν συνέπειες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα,
όπως παρατηρεί το ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό των καταναλωτών
που δηλώνουν ότι φορούν κάποιο είδος μάσκας κατά την
επίσκεψη τους στα καταστήματα από μόλις 7% την εβδομάδα
9-12 Μαρτίου αυξήθηκε σε 41% μέσα σε λίγες μέρες. Στη
μέτρηση της περιόδου 9-12 Μαρτίου ένα μόνο μικρό ποσοστό
16% δήλωνε ότι αποφεύγει να κάνει αγορές προκειμένου να
έχει χρήματα σε περίπτωση ανάγκης, αυτό το ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα στο 30%.

Οι άνθρωποι που πλένουν τα δόντια τους πάνω από τρεις φορές
κάθε μέρα έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη,
υποστηρίζει μια νέα μελέτη που
εξέτασε τη στοματική υγιεινή
σχεδόν 190.000 ανθρώπων από
τη Νότια Κορέα.
Μετά από μια περίοδο παρακολούθησης 10 ετών, το 16% των
συμμετεχόντων είχαν αναπτύξει
διαβήτη, με το ποσοστό να είναι σχεδόν ίδιο και για αυτούς
που υπέφεραν από ασθένειες
των ούλων, όπως αναφέρεται
στη σχετική δημοσίευση στο
Diabetologia.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κολέγιο της
Σεούλ ανέφεραν ότι η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη του διαβήτη, με τις παθήσεις των ούλων να συνδέονται
με διάφορες επιπλοκές υγείας,
όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι καρδιακές παθήσεις.
Ωστόσο οι λόγοι που συμβαίνει
κάτι τέτοιο δεν είναι σαφείς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν,
ένας στους έξι συμμετέχοντες
(17,5%) έπασχε από περιοδοντίτιδα, η οποία προκλήθηκε
από μη συχνό βούρτσισμα των
δοντιών. Μετά από την 10ετή
παρακολούθηση, φάνηκε ότι οι
πάσχοντες από περιοδοντίτιδα
ήταν 9% πιθανότερο να έχουν
εκδηλώσει διαβήτη. Για όσους
είχαν χάσει τουλάχιστον 15 δόντια, το αντίστοιχο ποσοστό
έφτασε στο 21%. Αντίθετα, οι
άνθρωποι που έπλεναν τα δόντια
τους τρεις φορές την ημέρα ή
περισσότερο είχαν 8% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν
διαβήτη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Κλινική δοκιμή
εμβολίου σε 100
εθελοντές στην Κίνα
Την πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου
για την πρόληψη της μόλυνσης από
τον κορωνοϊό άρχισε η Κίνα, ενώ
πολλές άλλες χώρες έχουν ήδη μπει
στην κούρσα για να βρουν τρόπο να
καταπολεμηθεί ο Covid-19.
Στους 108 εθελοντές, μοιρασμένους
σε τρεις ομάδες, έγιναν την Παρασκευή οι πρώτες δοκιμές, αναφέρει
στο σημερινό της φύλλο η αγγλόφωνη εφημερίδα Global Times. Οι
εθελοντές, ηλικίας μεταξύ 18 και 60
ετών, κατάγονται όλοι από την πόλη
Βουχάν, όπου εμφανίστηκε για πρώτη
φορά τον Δεκέμβριο ο κορωνοϊός.
Την Κυριακή, πηγή που συμμετέχει στις δοκιμές επιβεβαίωσε στο
Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να
μην κατονομαστεί ότι άρχισε η φάση
της πειραματικής χορήγησης του
εμβολίου.
Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας έδωσαν το πράσινο φως για να αρχίσει
η φάση της δοκιμής του εμβολίου
σε ανθρώπους τη 17η Μαρτίου, την
ημέρα που ανακοινωνόταν η έναρξη
μιας πρώτης δοκιμής εμβολίου για τον
κορωνοϊό στο Σιάτλ, σε 45 ενήλικους
εθελοντές.
Οι εθελοντές θα παρακολουθούνται
για έξι μήνες.
Δεν υπάρχει σήμερα κανένα εμβόλιο, ούτε εγκεκριμένη θεραπεία του
κορωνοϊού, ο οποίος έχει στοιχίσει τη
ζωή μέχρι σήμερα σε σχεδόν 15.000
ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η είδηση της δοκιμής καταγράφεται
με φόντο τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας
εξαιτίας της πανδημίας, με τον Αμερικανικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να
κατηγορεί το Πεκίνο πως φέρει μέρος
της ευθύνης για την εξάπλωση αυτού
που αποκαλεί «κινεζικό ιό» - ο όρος
προκαλεί την οργή του Πεκίνου.
Κύριο άρθρο της Global Times την
περασμένη εβδομάδα εξηγούσε ότι
«η ανάπτυξη εμβολίου είναι μια μάχη
που η Κίνα δεν μπορεί να επιτρέψει
στον εαυτό της να χάσει».
Πολυεθνικές της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεσμεύθηκαν την Πέμπτη
να προμηθεύσουν εμβόλιο για την
πρόληψη της ασθένειας Covid-19 «παντού», σε «όλο τον κόσμο», ωστόσο
χρειάζονται χρονικό διάστημα από 12
ως 18 μήνες το λιγότερο.
Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι άρχισε να δοκιμάζει εμβόλιο
σε ζώα. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά τον Ιούνιο.
Διάφορες χώρες ανακοίνωσαν τον
Ιανουάριο πως άρχισαν αμέσως την
ανάπτυξη εμβολίου, αφού έλαβαν από
την Κίνα το γονιδίωμα του ιού.
Παράλληλα, ευρωπαϊκές κλινικές
δοκιμές ξεκίνησαν χθες σε τουλάχιστον επτά ευρωπαϊκές χώρες για να
δοκιμαστούν τέσσερις πειραματικές
θεραπείες κατά του κορωνοϊού, με τη
συμμετοχή 3.200 ασθενών, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Διάγγελμα Τζόνσον

Απαγόρευση κυκλοφορίας
επέβαλε και η Μ. Βρετανία

Ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.
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έτρα αντιμετώπισης της πανδημίας ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Μπόρις Τζόνσον,
όπως μεταδίδει το BBC αλλάζοντας άρδην την μέχρι τώρα τακτική του. Ποια είναι
τα βασικά σημεία:

* Οι πολίτες θα επιτρέπεται να αφήνουν την οικία τους για
πολύ συγκεκριμένους λόγους: αγορά βασικών αγαθών,
άσκηση μια φορά τη μέρα, ιατρικούς λόγους, μετακίνηση
από και προς την εργασία όταν είναι «απολύτως απαραίτητο».
* Οι πολίτες προειδοποιούνται να μην συναντούν φίλους ή
συγγενείς με τους οποίους δεν συγκατοικούν.
* Οι αγορές στα καταστήματα περιορίζονται για βασικά
αγαθά και οι πολίτες προειδοποιούνται να κάνουν «όσες
λιγότερες γίνεται».

* Η αστυνομία έχει την εξουσία να εφαρμόσει τους νόμους
με σκληρά πρόστιμα.
* Καταστήματα που δεν πωλούν βασικά αγαθά, όπως ένδυσης και ηλεκτρικών συσκευών, διατάσσονται να κλείσουν.
* Βιβλιοθήκες, παιχνιδότοποι και γυμναστήρια κλείνουν.
* Απαγορεύονται συναθροίσεις άνω των δυο ατόμων, εξαιρουμένων όσων ζουν μαζί.
* Απαγορεύονται κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι και
βαφτίσεις. Εξαιρούνται οι κηδείες.
Οι περιορισμοί είναι υπό διαρκή αναθεώρηση.

Ανγκελα Μέρκελ: Αρνητική στον κορωνοϊό η καγκελάριος
Ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του τεστ κορωνοϊού για την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ.
Η Άνγκελα Μέρκελ ανακοινώθηκε πως μπαίνει σε καραντίνα, έπειτα από επαφή με γιατρό που εν συνεχεία αποδείχτηκε θετικός στον κορωνοϊό. Το αποτέλεσμα του τεστ ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιμπερτ.
Ακόμη κι έτσι η Άνγκελα Μέρκελ, θα συνεχίσει να ελέγχεται καθημερινά. Όπως διευκρίνισε ο κ. Ζάιμπερτ, παραμένει
από χθες σε προληπτική καραντίνα, καθώς ο γιατρός που την εμβολίασε την Παρασκευή κατά του πνευμονιόκοκκου
βρέθηκε στο μεταξύ θετικός στον COVID-19.
Σήμερα η Καγκελάριος συμμετείχε τηλεφωνικώς στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ θα λάβει μέρος
και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως με τηλεδιάσκεψη στις 26 Μαρτίου.
Ο Γερμανός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι ήδη από χθες πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και
πολλοί ξένοι πρέσβεις, στέλνουν τις ευχές τους στην Καγκελάριο.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε ότι ο ίδιος ούτε θα μείνει σε καραντίνα ούτε θα εξεταστεί για τον κορωνοϊό, καθώς, όπως είπε, δεν συγκαταλέγεται στις κατηγορίες εκείνες για τις οποίες δίδονται τέτοιες
οδηγίες. Τόνισε δε ότι κατά την συνάντησή του χθες με την Καγκελάριο, πριν η ίδια ενημερωθεί για τον γιατρό της,
τηρήθηκαν όλοι οι όροι ασφάλειας.
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Αχτίδα φωτός μέσα στην
τραγωδία για την Ιταλία
Η Ιταλία, την οποία έχει γονατίσει η μάστιγα
του κορονοϊού, κατέγραψε μια δεύτερη συνεχή μείωση της αύξησης στον αριθμό των νεκρών και των θετικών κρουσμάτων, δίνοντας
συγκρατημένες ελπίδες για επιβράδυνση της
πανδημίας έστω και αν η χερσόνησος πέρασε
το όριο των 6.000 νεκρών.
"Δεν είναι ακόμη η στιγμή να μιλάμε για
νίκη, αλλά βλέπουμε ένα φως στην άκρη του
τούνελ", σχολίασε με ένα αμυδρό χαμόγελο
ο Τζούλιο Γκαλέρα, ο υπεύθυνος για την
Υγεία της περιφερειακής κυβέρνησης της
Λομβαρδίας, στον βορρά, της πλέον πληγείσας στη χώρα, με 28.761 κρούσματα και
3.776 θανάτους.
Σύμφωνα με τον απολογισμό σε εθνικό επίπεδο απόψε το βράδυ, ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων μειώθηκε σε 4.789, έναντι 6.557
το Σάββατο. Έκανε λόγο για 601 νέους θανάτους που έχουν σχέση με τον κορονοϊό,
δηλαδή 6.077 από την αρχή της επιδημίας.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, και ο
πρόεδρος του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας
(ISS) Σίλβιο Μπρουσαφέρο απέφυγε κάθε
θριαμβολογία: "Εξετάζω προσεκτικά και με
ευνοϊκό βλέμμα τα στοιχεία, αλλά προτιμώ
να μην προχωρήσω επιβεβαιώνοντας ή όχι
ότι υπάρχει μια τάση" προς τα κάτω. "Ζούμε
κρίσιμες ημέρες. Προσοχή να μην μειώσουμε
τη φροντίδα", προειδοποίησε ο υπουργός
Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.
Για να αυξήσει τις πιθανότητες η χώρα να βγει
το συντομότερο δυνατό από την πανδημία, η
κυβέρνηση επέκτεινε σήμερα με διάταγμα τα
περιοριστικά μέτρα παύοντας τη λειτουργία
όλων των βιομηχανιών που παράγουν μη
βασικά είδη και απαγορεύοντας στο εξής
στους Ιταλούς να βγαίνουν από τον δήμο ή την
κοινότητά τους, εκτός κι αν είναι "επείγουσα
απόλυτη ανάγκη" ή "λόγοι υγείας".
Οι δυνάμεις της τάξης, παντού παρούσες,
ενέτειναν τους ελέγχους κυρίως σε πολίτες
που ήθελαν να πάνε στο εξοχικό τους, κάτι
που ήδη απαγορεύεται αυστηρά.
Στόχος αυτού του νέου διατάγματος, του τρίτου σε δύο εβδομάδες, είναι να περιοριστεί
στον μέγιστο βαθμό η κυκλοφορία των ανθρώπων, και κυρίως μεταξύ του βορρά και
του νότου όπως συνέβη το Σαββατοκύριακο
7 και 8 Μαρτίου μετά την απόφαση να μπουν
σε καραντίνα 15 εκατομμύρια κάτοικοι του
βορρά. Χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονταν
στον βορρά έτρεξαν τότε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς για να πάνε στους δικούς
τους στην Καμπανία (περιοχή της Νάπολης)
ή στην Απουλία (το "τακούνι" της ιταλικής
μπότας), συμβάλλοντας στη διασπορά του ιού
σε αυτές τις περιφέρειες που είναι λιγότερο
εξοπλισμένες σε υγειονομικό επίπεδο.
Η μεγάλη πλειονότητα των Ιταλών δείχνει
επί του παρόντος να δέχεται και να τηρεί τα
περιοριστικά μέτρα όπως φαίνεται από τους
έρημους δρόμους των μεγαλύτερων ιταλικών
πόλεων από το Μιλάνο και τη Φλωρεντία
μέχρι τη Ρώμη και τη Νάπολη, διαφέροντας
πολύ από τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί
πριν από δύο εβδομάδες στις παραλίες και
στα πάρκα.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσίευσε
η εφημερίδα La Repubblica, το 94% των
ερωτηθέντων θεωρεί "θετικά" και μάλιστα
"πολύ θετικά" τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι
την παύση της εμπορικής δραστηριότητας
και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των
ανθρώπων.
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Δωρεά υγειονομικού
υλικού στο Τζάνειο
Νοσοκομείο από ΟΛΠ

Η ΟΛΠ ΑΕ προχώρησε σε μία ακόμη
δωρεά υγειονομικού υλικού, αυτή τη
φορά προς το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιά προκειμένου
να υποστηριχτεί η λειτουργία νέων
κλινών στη νέα πτέρυγα ΜΕΘ για
ασθενείς με COVID-19, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.
Το υλικό παρέδωσε ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt.
Fu Chengqiu στην Διοικήτρια του
Νοσοκομείου κα Μαρία Αρβανίτη
ευχόμενος καλή δύναμη σε όλους
τους γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το
δυναμικό των νοσοκομείων, που υπερβάλλουν εαυτούς κατά τη δύσκολη
αυτή περίοδο και σημείωσε ότι «όλοι
θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας για να διευκολύνουμε το έργο
τους».
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από
λίγες ημέρες η ΟΛΠ Α.Ε. πρόσφερε
υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Elpedison: Έκπτωση
5 % στο ρεύμα
για τα νοικοκυριά

Η Elpedison προσφέρει έκπτωση 5%
στην τιμή του ρεύματος για όλα τα
νοικοκυριά-πελάτες της, για τουλάχιστον 1 μήνα.
Η έκπτωση εφαρμόζεται από το
περασμένο Σάββατο 21 Μαρτίου, στο
πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης
των καταναλωτών.
Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, προχωρά στην παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου
υλικού σε νοσοκομεία της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης, βάσει των
αναγκών τους.
Σε ό,τι αφορά την προστασία της
υγείας του πολίτη, η Elpedison
προωθεί με πολλαπλούς τρόπους
τη δωρεάν εξόφληση λογαριασμών
από το σπίτι, μέσω της υπηρεσίας
myelpedison, ενώ ταυτόχρονα, τρέχει
ήδη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
της Εταιρείας στοχευμένη καμπάνια
"Μένουμε Σπίτι", συνοδευόμενη από
ειδικά σχεδιασμένο διαγωνισμό.

ΤΑΙΠΕΔ: Εννέα «μνηστήρες»
για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ε

ννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 65% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε εννέα
μη-δεσμευτικές προσφορές για το πλειοψηφικό ποσοστό(65%) της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με option για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το
μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των μετόχων της ΔΕΠΑ, του ΤΑΙΠΕΔ και των Ελληνικών
Πετρελαίων(ΕΛ.ΠΕ).
Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
C.G GAS Limited
MET HOLDING AG
POWER GLOBE LLC
SHELL GAS B.V.
VITOL HOLDING B.V.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.
Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-6,36%
ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.
Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΜΟΗ-5,56% ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ
ΔΕΗ-6,49% Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.
Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν
τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του
ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα

κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.
Σήμερα μέτοχοι της ΔΕΠΑ είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» (ΕΛΠΕ), με ποσοστά 65%
και 35% αντίστοιχα.
Το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στη σύναψη
Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), ώστε να παρέχεται υπό
όρους το δικαίωμα στον προτιμητέο επενδυτή να αποκτήσει και τις μετοχές που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ
Εμπορίας ΑΕ.
Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της
ΔΕΠΑ, η εταιρεία θα μετονομαστεί σε «ΔΕΠΑ Εμπορίας»
και θα διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών
της το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου. Το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ τα ΕΛΠΕ
το υπόλοιπο 35%.

Saint Laurent και Gucci παράγουν μάσκες
για να καλύψουν την έλλειψη
Οι γαλλικοί οίκοι μόδας Saint Laurent και Balenciaga και ο ιταλικός Gucci θα αρχίσουν να κατασκευάζουν μάσκες
προκειμένου να καλύψουν την έλλειψη μεσούσης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο
όμιλος Kering.
«Τα γαλλικά ατελιέ των οίκων Balenciaga και Yves Saint Laurent ετοιμάζονται για την κατασκευή μασκών, βάσει
των πιο αυστηρών μέτρων υγειονομικής προστασίας για τους συνεργάτες τους, μόλις οι διαδικασίες παραγωγής και
τα υλικά θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο όμιλος ειδών πολυτελείας Kering, του Γάλλου μεγιστάνα
Ανρί Πινό, στον οποίο ανήκουν οι δύο οίκοι.
Εν αναμονή, ο Kering θα στείλει "εντός των προσεχών ημερών" στις γαλλικές υπηρεσίες υγείας τρία εκατομμύρια
χειρουργικές μάσκες που ο όμιλος θα προμηθευτεί στην Κίνα και θα φροντίσει για την μεταφορά τους στη Γαλλία,
σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο οίκος Gucci, ιταλική θυγατρική του Kering, δεσμεύτηκε να κατασκευάσει 1,1 εκατομμύριο χειρουργικές μάσκες
και 55.000 μπλούζες για το νοσηλευτικό προσωπικό στην Ιταλία, την πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία.
Επίσης, ο Kering έκανε μια «εξαιρετική» οικονομική δωρεά, χωρίς να αναφέρει το ποσό, στο ινστιτούτο Παστέρ
για να στηρίξει την έρευνα για τον Covid-19.
Ανταγωνιστής του Kering, ο όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH άρχισε πριν από μια εβδομάδα την παρασκευή «μεγάλης ποσότητας» υδροαλκοολικού τζελ για τα νοσοκομεία σε τρείς από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του στη Γαλλία
όπου συνήθως παρασκευάζει τα αρώματα και τα καλλυντικά του (για τους οίκους Dior, Guerlain και Givenchy).
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IKEA-INTERSPORT:
Tα «αντίμετρα» Φουρλή
κόντρα στον κορωνοϊό

Σε έναν όμιλο ο οποίος διατηρεί 68 φυσικά
καταστήματα μόνο στην Eλλάδα, συν άλλα
74 στο εξωτερικό (σύνολο 142) και σε μια δεδομένη συγκυρία που λόγω του κορωνοϊού το
λιανεμπόριο αναγκάζεται, πλην εξαιρέσεων,
να «κατεβάσει ρολά» για ένα, τουλάχιστον,
διάστημα (έστω κι αν κανείς αυτή την στιγμή δεν μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή
διάρκεια του), η λήψη των απαραίτητων
«αντίμετρων» θεωρείται ζωτικής σημασίας.
Bασικό, αν και όχι μοναδικό, σημείο του
Bασίλη Φουρλή για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του COVID 19 ενίσχυση των
ηλεκτρονικών πωλήσεων του Fourlis Group
που ως σήμερα κυμαίνονταν σε ποσοστά 10%
για την αλυσίδα-leader στον κλάδο των ειδών
οικιακού εξοπλισμού IKEA και σε 5% για τα
αθλητικά της Intersport.
H αναγκαστική «στροφή» των καταναλωτών
στο e commerce οδηγεί, άλλωστε, τις περισσότερες επιχειρήσεις σε έναν «μονόδρομο»
και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος αποκάλυψε «όλα
τα καταστήματα IKEA και Intersport σε
Eλλάδα, Kύπρο, Bουλγαρία έχουν κλείσει»,
ενώ, και σε αυτά της Tουρκίας και της Pουμανίας η πτώση των «φυσικών πωλήσεων»
υποχωρεί κατά 70-%80%...
Στο γενικότερο σχέδιο δράσης του ομίλου
για τα «αντίμετρα» κόντρα στην πανδημία
συμπεριλαμβάνονται 4 «πυλώνες»: την ασφάλεια των εργαζομένων, την επιχειρησιακή
συνέχεια και τις υποδομές, την εφοδιαστική
αλυσίδα και τη διαχείριση κόστους, ρευστότητας και capex. H πρόβλεψη ότι η «απουσία»
φυσικών πωλήσεων στα καταστήματα του
Fourlis Group υπολογίζεται ότι μπορεί να
κρατήσει από 30 ως και 90 ημέρες, βάζει
σε προτεραιότητα την αναβάθμιση του ρόλου των on line «καναλιών», σε Eλλάδα και
εξωτερικό.
H προστασία της λειτουργίας των συστημάτων IT και του logistics center «διασφαλίζει
τη συνέχεια των ηλεκτρονικών πωλήσεων μας
κι αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα αυτή
την δύσκολη περίοδο», ήταν το μήνυμα του
έμπειρου επιχειρηματία προς τους αναλυτές
στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης.
Παράλληλα, προσδοκάται μια μείωση κόστους κατά 7 εκατ. (40%-45%) μηνιαίως όσο
θα παραμένουν κλειστά τα φυσικά καταστήματα, ως απόρροια των κρατικών μέτρων
προστασίας των επιχειρήσεων, για μισθούς
εργαζομένων, μισθώματα, αλλά και το «πάγωμα» των εξόδων μάρκετινγκ, πλην αυτών
που αφορούν το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο.
« Όπλο»του Fourlis Group η διασφάλιση
κεφαλαίων 70 εκατ. σε επίπεδο ρευστότητας, την ώρα που οι προβλέψεις «μιλούν»
για πτώση πωλήσεων σε ετήσια βάση κατά
-10% (45 εκατ.), στο σενάριο για προσωρινό
λουκέτο 10 εβδομάδων!
O όμιλος διατηρεί σε Eλλάδα και εξωτερικό
5+2 καταστήματα IKEA, 50+69 Intersport και
13+3 The Athletes Foot. Σύνολο, 142.
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EcoFin:
Το πυρηνικό
οπλοστάσιο
των έκτακτων
οικονομικών
μέτρων
Στην εξειδίκευση (και την ενίσχυση;) των εκτάκτων μέτρων τρισεκατομμυρίων ευρώ που ενεργοποιούνται σταδιακά για να αναχαιτιστεί
ο Αρμαγεδδών των επιπτώσεων
του κορονοϊού στην οικονομία
στρέφεται η προσοχή σήμερα ενώ
πυκνώνουν τα σενάρια για το είδος
και το εύρος των παρεμβάσεων
που θα αναγκαστούν να κάνουν
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που
βρίσκονται αντιμέτωπες με μια
πρωτόγνωρη πραγματικότητα.
Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή
οικονομία και τα σενάρια για το μηχανισμό συντονισμένης και μαζικής
παρέμβασης από την ΕΕ τίθενται
σήμερα επί τάπητος στην συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών
Οικονομικών (EcoFin) που συνεδριάζουν το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκεί θα παρουσιαστούν
τα τελευταία δεδομένα καθώς το
lock down επεκτείνεται σε όλες
τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες
της Ευρώπης και θα εξειδικευθούν
τα μέτρα που ανακοίνωσε την
προηγούμενη εβδομάδα η Κριστίν
Λαγκάρντ αλλά και η Κομισιόν περί
χαλάρωσης των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου
Σταθερότητας.
Η συνεδρίαση έχει ιδιαίτερη
σημασία καθώς θα φανεί η στάση
κυρίως των Γερμανών, αλλά και
άλλων χωρών, όπως η Ολλανδία σε
διάφορες προτάσεις που φέρεται
να βρίσκονται στο τραπέζι όπως
το άνοιγμα γραμμών πίστωσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης, προς κράτη μέλη, χωρίς
νέα μνημόνια εξαιτίας του εξαιρετικού των περιστάσεων, μέχρι την
έκδοση ομολόγων ειδικού σκοπού
(κορονοομόλογα).
Πρόκειται για μια δύσκολη συζήτηση που διεξάγεται σε ακραίες συνθήκες, υπό την πίεση των θανάτων
που αυξάνονται στην Ευρώπη και
του φόβου που σαρώνει τις αγορές.
Αύριο εν τω μεταξύ αναμένεται συνεδρίαση και του Eurogroup μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Η κατεύθυνση που θα δοθεί αφορά
άμεσα και την Ελλάδα, που όπως
όλα δείχνουν μπαίνει στην ομπρέλα
των προστατευτικών μέτρων της
ΕΕ χωρίς εξαίρεση εξαιτίας του
καθεστώτος μεταμνημονιακής
εποπτείας, όπως άλλωστε είναι και
το λογικό καθώς μιλάμε για μια
οριζόντια, μεγάλη κρίση, εξαιτίας
ενός αμιγώς εξωγενούς παράγοντα
που είναι ο κορονοϊός.
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Καταποντίζεται
και το ηλεκτρονικό εμπόριο

Σ

ημαντικά λιγότερες παραγγελίες σε ποσοστό 74% συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα,
λαμβάνουν τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 84% των ιδιοκτητών αναμένει ότι
θα καταγραφεί μείωση των πωλήσεων για το σύνολο της χρονιάς.

Κι όσο κι αν έχει
καλλιεργηθεί η
εντύπωση ότι το
online εμπόριο
συνολικά κάνει
«χ ρυσές δουλειές» αυτήν την
εποχή, αυτό φαίνεται ότι ισχύει
αποκλειστικά για
τα ηλεκτρονικά
φαρμακεία, τα
σούπερ μάρκετ
και όσα έχουν
ως αντικείμενο
τα παιχνίδια ή
τα βιβλία.
Οπως προκύπτει
από την έρευνα
του Ελληνικού
Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GR.EC.A για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιδημίας
του κορονοϊού στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, η οποία
διενεργήθηκε από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου σε 307 επιχειρήσεις,
οι επιπτώσεις είναι ήδη σημαντικές τόσο για το εγχώριο εμπόριο
όσο και για τις διασυνοριακές πωλήσεις κυρίως εξαιτίας των
περιορισμών σε αρκετές χώρες.
Επηρεάζονται πάνω από 9 στους 10
Συγκεκριμένα, το 92% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι τρέχουσες
συνέπειες της πανδημίας έχουν ήδη επηρεάσει τις επιχειρήσεις
τους, ενώ οι κλάδοι που φαίνεται να πλήττονται περισσότερο είναι
τα είδη μόδας, τα αθλητικά είδη, τα κοσμήματα, τα είδη σπιτιού και
οι λευκές συσκευές. Μάλιστα το 74% των ερωτηθέντων δήλωσε
ότι λαμβάνουν σημαντικά λιγότερες παραγγελίες σε σχέση με πριν.
Στον αντίποδα, οι κλάδοι που μέχρι στιγμής ευνοούνται από την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι τα τρόφιμα/Σούπερ Μάρκετ, τα φαρμακεία και η κατηγορία Παιχνίδια/Βιβλία. Αναλυτικά

οι ηλεκτρονικοί
έμποροι παρατηρούν:
74% λιγότερες
π α ρ α γ γ ε λί ε ς
πελατών
15% περισσότερες παραγγελίες
πελατών
42% καθυστερήσεις παράδοσης
ή διακοπή προμηθειών
31% καθυστερήσεις σε σχέση
με τους χρόνους
παράδοσης των
παραγγελιών /
Courier 74% λιγότερες παραγγελίες πελατών
27% θέμα με την

ασφάλεια των εργαζομένων
Αναφορικά με τις σημαντικότερες επιπτώσεις που αναμένουν
από την πανδημία στην επιχείρηση τους για το 2020 είναι μείωση των πωλήσεων (84%), μείωση κερδών λόγω χαμηλότερων
πωλήσεων (79%), μείωση της ζήτησης (67%), μείωση πωλήσεων
λόγω χαμηλότερης ζήτησης (77%). προβλήματα χρηματοδότησης/ρευστότητας (64%), μείωση πωλήσεων λόγω έλλειψης
αποθεμάτων (34%).
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένα 3% των ερωτηθέντων δήλωσε
ότι δε θα υπάρξουν συνέπειες μέσα στη χρονιά.
Στις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή
τα ηλεκτρονικά καταστήματα συγκαταλέγονται η παραλαβή
προϊόντων με κύριο σημείο δυσκολίας την Κίνα αλλά και την
Ευρώπη και ειδικά την Ιταλία για το 48% και η πώληση εκτός
συνόρων με κύριο σημείο δυσκολίας την Ευρώπη, κυρίως σε
Ιταλία και Κύπρο για το 22%.

Αδ. Γεωργιάδης: Δύο αντισηπτικά ανά πελάτη για να καλυφθεί η ζήτηση
Τα αντισηπτικά ανά πελάτη θα μειωθούν στα δύο, από τρία που ισχύει σήμερα, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, ανακοίνωσε
σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Όπως εξήγησε ο υπουργός, η παραγωγή βρίσκεται σήμερα στο μέγιστο βαθμό, με 600.000 τεμάχια την ημέρα, θα τεθούν σε
λειτουργία δυο ακόμη εργοστάσια παραγωγής αντισηπτικών και η ημερήσια παραγωγή συνολικά θα φτάσει τα 800.000 τεμάχια
την ημέρα αλλά και πάλι θα υπάρχει έλλειμμα στην αγορά, όπου η κατανάλωση φτάνει το 1 εκατομμύριο τεμάχια.
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας, ότι λόγω των μέτρων μένουμε πλέον στο σπίτι, οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ το αντισηπτικό καθώς μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας, όπως προτείνουν οι λοιμοξιολόγοι. Σε ερώτηση εάν έχει διαπιστωθεί αισχροκέρδεια
στην αγορά, ο υπουργός είπε πως έχουν μπει κάποια μικρά πρόστιμα, αλλά τα συνεργεία «δεν βρήκαν εξαιρετικά κραυγαλέες
περιπτώσεις» και γνωστοποίησε ότι αύριο θα εκδοθεί σχετικό δελτίο Τύπου από το υπουργείο.
Σχετικά με το ωράριο, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αύριο, μετά το υπουργικό συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα αναλυθούν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η γενική γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή. Η απόφαση για το διευρυμένο ωράριο ισχύει μέχρι αύριο, οπότε θα εκδοθεί νέα απόφαση που θα
ισχύει από 26 Μαρτίου καθώς η 25η Μαρτίου είναι αργία.
«Είχαμε πει ότι αυξήθηκε το καθημερινό ωράριο για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και θα επανεξεταστεί η κατάσταση αναλόγως
της ομαλοποίησης της αγοράς. Αυτή την Κυριακή υπήρχε στα σούπερ μάρκετ η μισή κίνηση από μια καθημερινή. Υπάρχουν
δύο θέσεις, μία εκφράζεται από τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και τους εργαζόμενους, που λένε ότι το διευρυμένο ωράριο
είναι εξοντωτικό και μία από τους καταναλωτές, που θέλουν περισσότερες ώρες λειτουργίας. Θα εξετάσουμε τα στοιχεία και θα
αποφασίσουμε. Το πρόβλημα για εμάς είναι να μην υπάρχει συνωστισμός» σημείωσε ο υπουργός.
Ο ίδιος είπε τέλος, ότι όπως έχει ενημερωθεί, έχουν γίνει προσλήψεις εργαζομένων από σούπερ μάρκετ.

Η Aegean
αναστέλλει
όλες τις πτήσεις
εξωτερικού
μέχρι 30 Απριλίου
Όλες τις πτήσεις εξωτερικού
με ελάχιστες εξαιρέσεις αναστέλλει η AEGEAN λόγω της
διασποράς του κορονοϊού και
των ταξιδιωτικών περιορισμών
από την Ελλάδα, την ΕΕ αλλά
και τρίτα κράτη.
Έτσι, μετά και την σημερινή ενεργοποίηση περαιτέρω
εκτάκτων μέτρων από την ελληνική πολιτεία, η AEGEAN
ανακοινώνει ότι υποχρεούται
να προχωρήσει σε αναστολή
των δρομολογίων εξωτερικού
από 26/3.
Όπως τονίζεται, η αναστολή
αυτή γίνεται με προτεραιότητα
την ασφάλεια των επιβατών και
εργαζομένων της αλλά φυσικά
και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της δραστηριότητάς της.
Ετσι, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου και μέχρι 30 Απριλίου, αναστέλλονται όλες οι πτήσεις του
δικτύου εξωτερικού από όλες
τις βάσεις της εταιρείας. Θα
εκτελείται μόνο μικρός αριθμός εβδομαδιαίων πτήσεων από
Αθήνα και προς Βρυξέλλες, για
λόγους διατήρησης της συνδεσιμότητας της χώρας με το διοικητικό κέντρο της ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι η AEGEAN
σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίζει, εφόσον
της ζητηθεί από τις αρχές, να
εκτελεί ειδικές πτήσεις για τον
επαναπατρισμό των Ελλήνων
πολιτών ή και για άλλες έκτακτες ανάγκες που μπορεί να
προκύψουν. Σημειώνεται ότι
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8
πτήσεις επαναπατρισμού από
Μαρόκο, Ισπανία, Τσεχία,
Πολώνια, Σερβία και Γεωργία
για λογαριασμό του ελληνικού κράτους και 1 πτήση από
το Λονδίνο προς τη Λάρνακα
για λογαριασμό της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Η AEGEAN ενημερώνει ότι,
προς το παρόν, διατηρείται ένα
μικρό σε συχνότητες πτητικό
πρόγραμμα εσωτερικού σε
όλους τους προορισμούς του δικτύου και με μοναδικό σκοπό τη
συνδρομή στην ειδική μετακίνηση προσώπων και αναγκαίων
υλικών για κάλυψη των βασικών
αναγκών.
Για όποιες πληροφορίες σχετικά
με τις ακυρώσεις των πτήσεων
και την απόκτηση του ειδικού
πιστωτικού voucher που προσφέρεται ήδη από την εταιρεία,
οι επιβάτες παρακαλούνται να
επισκέπτονται την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.aegeanair.com
καθώς όλες οι σχετικές ενημερώσεις και διαδικασίες είναι
διαθέσιμες online.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’αρ.7791Β/28-2-2020 έκθεσή
μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής Γιούλα ή Παναγιούλα
θυγατέρα Ιωάννου και Σταματίνας Καρανάσου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός
Βατάτζη αρ.40, την από 24-1-2020 ΑΓΩΓΗ εναντίον της, με εντολή των 1) Ελευθερίου Καρούλη του Κωνσταντίνου και
της Μερσίνης, κατοίκου Βούλας Αττικής,
οδός Ι. Μεταξά αρ.1 και 2) Παναγιώτας
συζ. Ελευθερίου Καρούλη, το γένος Ευαγγέλου και Αικατερίνης Ταλταπανίδου,
κατοίκου ομοίως, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική
διαδικασία) προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία έχει λάβει αριθμό
κατάθεσης 337/2020 και γενικό αριθμό
8438/2020, κάνοντας γνωστό πως η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής,
η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30)
ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο
εναγόμενους ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
του δικογράφου και σύμφωνα με την
οποία ζητά : Να διαταχθεί για τους στο
ιστορικό της παρούσας αναφερθέντες νομίμους και βάσιμους λόγους, η εξάλειψη

Ανέπαφες
συναλλαγές:
Το όριο αυξάνεται
στα 50 ευρώ
Στα 50 ευρώ θα ανεβεί το
όριο των ανέπαφων συναλλαγών από τα 25 ευρώ που είναι
σήμερα. Οι τράπεζες έχουν
λάβει τη σχετική απόφαση
μετά και από διαβουλεύσεις
που είχε η Ελληνική Ενωση
Τραπεζών με τον υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκου
Χαρδαλιά.
Αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται οι κατάλληλες
μηχανογραφικές εφαρμογές
στα πληροφορικά συστηματα
των τραπεζών και ως τις 30
Μαρτίου αναμένεται το όριο
να ανέβει στα 50 ευρώ για
όλες τις τράπεζες.
Όπως ανέφεραν έγκυρες
τραπεζικές πηγές, το μέτρο
θα ισχύσει προσωρινά και για
όσο διάστημα χρειαστεί στα
πλαίσια της αντιμετωπισης
του κορωνοϊού.
Οταν ο κίνδυνος της επιδημίας εκλείψει, το όριο θα επιστρέψει και πάλι στα 25 ευρώ.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι
η άνοδος του ορίου στα 50
ευρώ δεν απόφαση που θα
λάμβαναν υπό φυσιολογικές
συνθήκες για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών. Ωστόσο,
λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί,
είναι επιβεβλημένο.

της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη
στα βιβλία υποθηκων του υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 144 και με
α.α. φύλλου 13398 σελίδα 51 Υποθήκη 1η εις βάρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ
05334210011/0/0 του Κτηματολογικού
Γραφείου Βούλας
Πειραιάς 24-3-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’αρ.7792Β/28-2-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την
αγνώστου διαμονής Ευαγγελία θυγατέρα
Ιωάννου και Σταματίνας Καρανάσου,
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βατάτζη αρ.40, την από 24-1-2020 ΑΓΩΓΗ
εναντίον της, με εντολή των 1) Ελευθερίου Καρούλη του Κωνσταντίνου και
της Μερσίνης, κατοίκου Βούλας Αττικής,
οδός Ι. Μεταξά αρ.1 και 2) Παναγιώτας
συζ. Ελευθερίου Καρούλη, το γένος Ευαγγέλου και Αικατερίνης Ταλταπανίδου,
κατοίκου ομοίως, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική
διαδικασία) προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία έχει λάβει αριθμό
κατάθεσης 337/2020 και γενικό αριθμό
8438/2020, κάνοντας γνωστό πως η
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής,
η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30)
ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο

εναγόμενους ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης
του δικογράφου και σύμφωνα με την
οποία ζητά: Να διαταχθεί για τους στο
ιστορικό της παρούσας αναφερθέντες νομίμους και βάσιμους λόγους, η εξάλειψη
της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη
στα βιβλία υποθηκων του υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στο τόμο 144 και με
α.α. φύλλου 13398 σελίδα 51 Υποθήκη 1η εις βάρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ
05334210011/0/0 του Κτηματολογικού
Γραφείου Βούλας
Πειραιάς 24-3-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ
- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με
ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α
του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου,
για την κατασκευή του Στρκού Έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΘΑ» προϋπολογισμού
477.400,00 €. Το έργο συντίθεται από τις
παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

α. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 282.129,95
β. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 50.783,39
γ. Απρόβλεπτα :€ 49.937,00
δ. Αναθεώρηση :€ 2.149,66
ε. ΦΠΑ 24%:€ 92.400,00
2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως
στην Τεχνική Περιγραφή.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς
στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ
υπόδειγμα τύπου Β.
4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14
Απρ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 14 Απρ 20 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα
των κατηγοριών Οικοδομικών Εργασιών
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ. 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
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δ. 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.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς
ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.700,00
(€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7)
μηνών , από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6) μήνες.
7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται
στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για
την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016)
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων).
β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το
Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86).
γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της

Γράφημα γερμανικού Ινστιτούτου
προβλέπει την πορεία του ιού
στην Ελλάδα τις επόμενες 6 μέρες
Ε

να προγνωστικό μοντέλο για την πορεία της επιδημίας του νέου κορωνοϊού ανά χώρα έχει δημιουργήσει το γερμανικό Ινστιτούτο Robert Koch.

Πρόκειται για μια εξαήμερη πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί η
πορεία των κρουσματων της νόσου
COVID-19 βάσει ενός καινοτόμου
επιδημιολογικού μοντέλου που
ενσωματώνει την επίδραση των
αλλαγών της συμπεριφοράς του
πληθυσμού στα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των χωρών για
περιορισμό των μετακινήσεων και
της κατ' οίκον παραμονής.
Όπως είναι ήδη γνωστό, μέτρα
περιορισμού διαφέρουν αρκετά
από χώρα σε χώρα ανάλογα με την
τοπική εξέλιξη της πανδημίας που
προκαλεί ο SARS-CoV-2. Σύμφωνα
με τους ειδικούς του Ινστιτούτου
Robert Koch, τα συνήθη επιδημιολογικά μοντέλα αποτυγχάνουν να
αποτυπώσουν την επίδραση τέτοιων
μέτρων στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας.
Χωρίς μέτρα οι ειδικοί προβλέπουν
ότι, θα παρατηρούσαμε εκθετική
αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Ωστόσο, το
παρακάτω γράφημα δείχνει ότι δεν συμβαίνει αυτό, τόσο στην Ελλάδα,
όσο και σε άλλες χώρες.

Σε κάθε περίπτωση το γράφημα θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών περιορισμού της επιδημίας προκειμένου
να σχεδιαστούν περαιτέρω μέτρα
δράσης αλλά και μελλοντικές πολιτικές δημόσιας υγείας.
Οι κουκίδες δείχνουν τον αριθμό
των κρουσμάτων στην πάροδο του
χρόνου, ενώ η κόκκινη γραμμή
απεικονίζει την προσαρμογή του
μοντέλου και τις επακόλουθες προβλέψεις των αριθμών καταμέτρησης
περιπτώσεων για τις επόμενες 6
ημέρες. Οι γκρίζες και κόκκινες σκιασμένες περιοχές αντιπροσωπεύουν
τα διαστήματα εμπιστοσύνης 98%
και 68%, αντίστοιχα.
Βάσει του μοντέλου, που έχει μια μικρή καθυστέρηση στην ενσωμάτωση των πραγματικών κρουσμάτων,
σε βάθος 6ημέρου προβλέπεται στη
χώρα μας ήπια αύξηση κρουσμάτων,
φτάνοντας τα 787 αύριο Τετάρτη
25/3, τα 848 κρούσματα την Πέμπτη 26/3, τα 913 την Παρασκευή
27/3, τα 947 το Σάββατο 28/3 και την Κυριακή 29/3 τα 705 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι:
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων
11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την
οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως
θα ασκήσουν.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και δεν προβλέπεται χορήγηση
προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας
του έργου.
13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ.
Αθήνα, 17 Μαρ 2020
Θεωρήθηκε
-ΟΔκτης
Χαράλαμπος Ακρίβος
Ταξχος (ΜΧ)
Ελέγχθηκε
-ΟΤμ. ΣΕ
Γεώργιος Μάργαρης
Ανχης (ΜΧ)
Συντάχθηκε
-ΟΣυντάκτης
Βαγγέλογλου Αθανάσιος
Λγος (ΜΧ)

Νέοι ΚΑΔ
μπαίνουν
στη λίστα
για κρατική
ενίσχυση

Τα κενά και τις ελλείψεις
της πρώτης λίστας με τους
ΚΑΔ επιχειρήσεων που
πλήττονται από τον κορωνοϊό και εντάσσονται στα
μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που έχει ανακοινώσει η
κυβέρνηση, συμπληρώνει
καθημερινά το υπουργείο
Οικονομικών, σχεδιάζοντας
την πρώτη επικαιροποίηση
εντός ημερών.
Ο πρώτος κατάλογος με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) καλύπτει
440.000 επιχειρήσεις και
εμπλουτίζεται με περισσότερους επαγγελματικούς
κλάδους, στη βάση των στοιχείων που συγκεντρώνει ο
μηχανισμός παρακολούθησης στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, αλλά και τα
αιτήματα που φθάνουν στο
οικονομικό επιτελείο από
φορείς και παραγωγικές
τάξεις.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται
να συμπεριληφθούν ακόμα
και συγκεκριμένοι Αριθμοί
Φορολογικού Μητρώου επιχειρήσεων, καθώς δεν είναι
λίγες οι εταιρείες που δεν
έχουν δηλώσει τον ακριβή
ΚΑΔ ή έχουν δευτερεύοντες
κωδικούς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Μέλος ΔΟΕ:
«Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες
στο Τόκιο
θα αναβληθούν»
Δεν θα σβήσει, αλλά τουλάχιστον θα... κατευνάσει η ολυμπιακή φλόγα καθώς όλα δείχνουν
πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες
2020 στο Τόκιο οδηγούνται σε
αναβολή.
Εδώ και ημέρες αρκετές χώρες
δηλώνουν ξεκάθαρα και επίσημα την πρόθεσή τους να μην
αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες εξαιτίας του κορωνοϊού
που έχει χτυπήσει τις περισσότερες και δεν επιτρέπει στους
αθλητές να προετοιμαστούν
όπως πρέπει για την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση. Η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή,
όμως, έχει καθυστερήσει
χαρακτηριστικά να πάρει μια
οριστική απόφαση για το όφελος των αθλητών και της ίδιας
της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το μέλος της ΔΟΕ,
Ντικ Πάουντ όμως η μοίρα των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2020
είναι προκαθορισμένη καθώς
όλα δείχνουν αναβολή η οποία
θα ανακοινωθεί το προσεχές
διάστημα. «Βάσει της πληροφόρησής μου, η ΔΟΕ έχει λάβει
ήδη της απόφαση για αναβολή»,
αναφέρει αρχικά ο Πάουντ και
προσθέτει: «Οι παράμετροι και
οι περισσότερες λεπτομέρειες
θα αποφασιστούν στη συνέχεια,
αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες
σίγουρα δεν θα ξεκινήσουν στις
24 Ιουλίου».
Το ενδεχόμενο διεξαγωγής τους
το 2021 είναι πάνω στο τραπέζι
της ΔΟΕ, ωστόσο, μια τέτοια
απόφαση θα φέρει ντόμινο
εξελίξεων σχετικά με τις διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τη νέα χρονιά.

ΔΝΤ: Πρόβλεψη για παγκόσμια
ύφεση βαθύτερη του 2008

Η

επίπτωση της πανδημία κορωνοϊού θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση, η οποία ενδεχομένως
ξεπεράσει την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ανάφερε σήμερα στο
πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης της G20, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,
επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση πολλών οικονομιών του πλανήτη.
Το 2009 το παγκόσμιο ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,6%, σύμφωνα με
στοιχεία του ΔΝΤ ενώ στις αναπτυγμένες οικονομίες η μείωση
ήταν 3,16% και στις χώρες της ευρωζώνης 4,08%. Η σημερινή
προειδοποίηση της επικεφαλής του Ταμείου, προς τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες, δεν περιείχε
ποσοτική εκτίμηση, ωστόσο, η Κ.Γκεοργίεβα δήλωσε ευθαρσώς
ότι ότι οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης είναι «αρνητικές»
για το 2020. Έσπευσε ωστόσο να σημειώσει πως το 2021 αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη.
Κατά το ΔΝΤ, 80 χώρες από τις 189 συνολικά που είναι μέλη του
έχουν προσφύγει στη βοήθεια του ζητώντας προγράμματα στήριξης. Το Ταμείο διαθέτει ήδη 1 τρις δολάρια για την υποστήριξη
των επιπτώσεων. Η Γκεοργκίεβα, δήλωσε εξάλλου ότι το ΔΝΤ
στηρίζει πλήρως τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν
λάβει πολλές χώρες για να στηρίξουν τα συστήματα υγείας και

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που
πλήττονται. Η Γκεοργκίεβα προέτρεψε να γίνει μεγαλύτερη
προσπάθεια, εκτιμώντας ότι οι προηγμένες οικονομίες «είναι
σε καλύτερη θέση» για να απαντήσουν στη κρίση, ενώ πολλές
αναδυόμενες ή φτωχές χώρες «αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις». Όπως είπε, από την αρχή της κρίσης οι επενδυτές
απέσυραν 83 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αναδυόμενες
αγορές, κάτι που συνιστά «τη μεγαλύτερη έξοδο κεφαλαίων
που έχει καταγραφεί ποτέ».
Στη δική της ανακοίνωση, η Παγκόσμια Τράπεζα υπενθύμισε
ότι ενέκρινε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 14 δισεκατομμυρίων
δολαρίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση.
«Ετοιμάζουμε επίσης προγράμματα σε 49 χώρες και αναμένεται
να ληφθούν αποφάσεις για 16 από αυτά εντός της εβδομάδας»,
είπε ο πρόεδρός της, Ντέιβιντ Μάλπας.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Νέοι ΚΑΔ μπαίνουν
στη λίστα για κρατική
ενίσχυση
Τα κενά και τις ελλείψεις της πρώτης
λίστας με τους ΚΑΔ επιχειρήσεων που
πλήττονται από τον κορωνοϊό και εντάσσονται στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση,
συμπληρώνει καθημερινά το υπουργείο
Οικονομικών, σχεδιάζοντας την πρώτη
επικαιροποίηση εντός ημερών.
Ο πρώτος κατάλογος με Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
καλύπτει 440.000 επιχειρήσεις και
εμπλουτίζεται με περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, στη βάση των
στοιχείων που συγκεντρώνει ο μηχανισμός παρακολούθησης στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, αλλά και τα
αιτήματα που φθάνουν στο οικονομικό
επιτελείο από φορείς και παραγωγικές
τάξεις.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν ακόμα και συγκεκριμένοι
Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου επιχειρήσεων, καθώς δεν είναι λίγες οι
εταιρείες που δεν έχουν δηλώσει τον
ακριβή ΚΑΔ ή έχουν δευτερεύοντες
κωδικούς. Μεταξύ των νέων ΚΑΔ που
θα προστεθούν, περιλαμβάνονται:
- Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές.
- Υπαίθριοι πάγκοι και αγορές.
- Υπηρεσίες φωτορεπόρτερ.
- Λιανικό εμπόριο φακών επαφής και
γυαλιών.
- Πλυντήρια αυτοκινήτων.
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
Οι επαγγελματικοί κλάδοι που εντάσσονται στη λίστα με τους ΚΑΔ «κερδίζουν» αναστολή πληρωμών φόρων και
δόσεις ρυθμίσεων έως τις 31 Αυγούστου
2020, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις,
κρατικά δάνεια συνολικού ύψους 1 δισ.
ευρώ, καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου
για Μάρτιο και Απρίλιο, αναστολή των
πληρωμών χρεολυσίων για τραπεζικά
δάνεια για τις συνεπείς επιχειρήσεις
έως τέλος Σεπτεμβρίου καθώς και επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων
για 3 μήνες.
Τα μέτρα ενεργοποιούνται σε καθημερινή βάση και ήδη το Σάββατο
δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις του
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου
Βεσυρόπουλου.

