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Κορωνοϊός
Όχι στον
εφησυχασμό

Στα 892 έχουν ανέλθει τα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα
μας, καθώς το τελευταίο 24ωρο
επιβεβαιώθηκαν 71 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Οι νεκροί στη
χώρα έχουν ανέλθει σε 26, μετά
τους 4 που κατέληξαν χθες. Την
ίδια στιγμή, 42 ασθενείς έχουν
πάρει εξιτήριο, 57 συνάνθρωποί μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ,
εκ των οποίων 54 είναι διασωληνωμένοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν
μισό εκατομμύριο κρούσματα
και πάνω από 22.000 θάνατοι.
Ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως «αν
αρθούν τα μέτρα θα έχουμε την
ίδια εικόνα με την Ιταλία και
την Ισπανία».

> Επιστολή Ν. Φαρμάκη σε Αδ. Γεωργιάδη για άμεση ενεργοποίηση πόρων ΕΣΠΑ

ζητούν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων
Την άμεση ενεργοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ,
για την αναστροφή
της συρρίκνωσης της
παραγωγικής βάσης
των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, εξαιτίας των
επιπτώσεων της παύσης λειτουργίας ή της
υπολειτουργίας τους,
ζητάει με επιστολή
του προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Άδωνι
Γεωργιάδη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Νεκτάριος
Φαρμάκης.

Την επόμενη ημέρα, όταν δηλαδή δοθεί
το πράσινο φως για άνοιγμα των επιχειρήσεων, προσπαθούν να προσδιορίσουν
εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων
της Δυτικής Ελλάδας, μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και τα νέα μέτρα ενίσχυσης λόγω της πανδημίας που καλπάζει παγκοσμίως, όπως φαίνεται και στον
χάρτη του bing.com που δείχνει live την
εξάπλωση του SARS-Cov 2 στον πλανήτη.
Θεωρούν επιτακτική την ανάγκη να έχουν
πρόσβαση σε άμεση και ουσιαστική χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών, με χαμηλότοκα δάνεια, για να λειτουργήσουν
τις επιχειρήσεις τους, αφού θα έχουν να
αντιμετωπίσουν ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας.
Σελ. 3, 5, 7, 11-15, 18
«Απόψεις» σελ. 8

2

27 Μαρτίου 2020

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία
Μεγάλη Ομάδα
Μεγάλη Δύναμη!
Πρώτη φορά στην
ιστορία του ανθρώπινου γένους αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως
έναν κοινό εχθρό.
Τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, πρώτη
φορά στην ανθρώπινη ιστορία έχουμε μια παγκόσμια
κοινή απειλή που
είναι γνωστή σαν παγκόσμια απειλή από
άκρη σε άκρη.
Τι μας λέει αυτό; Τι σας κάνει να σκέφτεστε;
Για μένα πρώτα πρώτα είναι σαν να μοιραζόμαστε ένα
κοινό τρομακτικό μυστικό. Κι αυτό με κάνει να νοιώθω
ένα είδος ενότητας με όλο τον κόσμο.
Αλλά ας το πιάσω από την αρχή.
• Η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση σε κάθε απειλή είναι
ο φόβος.
• Η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση σε μια παγκόσμια
απειλή είναι πάλι ο φόβος.
Υπάρχει κάποια διαφορά; Ότι δεν απειλούμε μόνο εγώ
αλλά όλος ο πλανήτης; Διαπιστώνω ότι ΟΧΙ. Η αίσθηση
είναι η ίδια. Και θα σας θυμίσω την οικονομική κρίση,
όταν βλέπαμε μόνο την κρίση στην Ελλάδα και ότι ακόμη και αν ο έξω κόσμος πήγαινε καλύτερα γύρω μας,
εμείς νοιώθαμε την ίδια απειλή, τον ίδιο φόβο.
Άρα ακόμη και αν αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για παγκόσμια απειλή, το γεγονός αυτό δεν ενισχύει περισσότερο τον υπάρχοντα φόβο μας.
Ενισχύει όμως την αίσθηση ότι έχω κάτι κοινό με όλο
τον άλλο κόσμο που με τοποθετεί στην ίδια πλευρά και
αυτό με κάνει να αντιλαμβάνομαι λογικά ότι όχι μόνο
στην εξάπλωση αλλά και στην αντιμετώπιση της απειλής δεν είμαστε μόνοι μας.
Κι αυτό είναι το πιο σπουδαίο που χαρακτηρίζει μια ομάδα. Και όσο πιο μεγάλη είναι η ομάδα τόσο πιο δυνατή.
Καταλήγω ότι η εξόντωση της απειλής αυτής είμαι σίγουρη ότι θα έρθει σύντομα διότι εξαρτάται από μια
μεγάλη παγκόσμια κοινότητα ειδικών και επιστημόνων.
Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμμορφωθούμε σε αυτά που μας λέει η παγκόσμια κοινότητα
των ειδικών και φυσικά να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε να βάζουμε στόχους και να μαθαίνουμε για τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας.
Προτείνω να:
• Μαθαίνουμε τη νέα τεχνολογία ώστε να επικοινωνούνε με λίγους και πολλούς ανθρώπους για να έχουμε
πνευματική και ψυχική υγεία και ευεξία απο την αλληλεπίδραση και ανθρώπινη διασύνδεση.
• Αθλούμαστε-κάνουμε γυμναστική στο σπίτι, στη βεράντα ή να περπατάμε στη φύση αν μπορούμε.
• Δουλεύουμε από το σπίτι όσο είναι εφικτό, θα δείτε
ότι σε παρα πολλές περιπτώσεις είναι !!! Οταν όλο αυτό
θα έχει περάσει, το συμβατικό μοντέλο εργασίας μας θα
εμπλουτισθεί και θα γίνει καλύτερο.
• Τρώμε υγιεινά, προσέχουμε το βάρος μας.
• Οργανώνουμε ή παρακολουθούμε διαδικτυακά σεμινάρια, ομιλίες κλπ και τέλος
• Να έχουμε πίστη στη δύναμη της ομάδας. Όσο πιο
μεγάλη ομάδα τόσο πιο δυνατή.
Κι αυτό θα περάσει!
Βαρβάρα Ασημακοπούλου

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

> Εκτός από τους λοιμοξιωλογους την
απάντηση στα νέα δεδομένα αυτής της
περιόδου, την έχουν με το έργο τους και
οι ποιητές. Μένουμε και σε αυτήν την
πρωτοφανή κρίση σταθεροί στη θέση
μας για τους ποιητές και το ρόλο τους
σε όλες τις κρίσεις. Και για μια ακόμη
φορά ο αγαπητός Διονύσης Καρατζάς
μας επιβεβαιώνει. Κάνοντας ντεμπούτο
στα social media (μέσα για τα οποία
είναι πολύ επιφυλακτικός) δημιούργησε
μαζί με τη Μαρία Κοσσυφίδου ένα πολύ
επίκαιρο και όμορφο video. Απαγγέλει το
ποίημα «Αντίσταση» που περιλαμβάνεται
στην πρόσφατη ποιητική του συλλογή
«Πρόβα εαυτού» με τρόπο και σκηνικό
που συγκινούν. Λίγο πριν προσθέσει
(ποιητική αδεία) στο τέλος του ποιήματος
την προτροπή «Μένουμε σπίτι» ακούγεται στο video να λαλεί ένας “guest star”
κόκκορας. Λες και μας προτρέπει να
ακούσουμε τον ποιητή και δεν θα αργήσει το ξημέρωμα...

Αντίσταση
Είναι νύχτες που με ξυπνούν φωνές
και μ’ αναγκάζουν
να πληρώσω χρέη σε τιμή πατρίδας.
Με θάρρος σωπαίνω.
Απειλούν περικοπές ονείρων και
πλειστηριασμό ψυχής.
Με θάρρος ξημερώνω.
Μπροστά μου μασκοφόροι προγραμματιστές του χάους
Απαιτούν από μένα προκαταβολές
για τα λάθη τους.
Με θάρρος αναπνέω.
Κλείνουν ό,τι με ομορφαίνει.
Δεν χρειάζεται χαρά, τραυλίζουν.
Μόνη σωτηρία η φθορά!
Με θάρρος τραγουδάω.
Δεν πεθαίνω για χάρη σας, υπάκουοι
ρήτορες των αριθμών.
Πατρίδα είναι η αλήθεια μας και η
συγκίνησή μας.

Να μείνουμε όρθιοι...

E

πιλέγουμε από αρκετά παρόμοια κείμενα που δημοσιεύονται στον Tύπο για τον Τύπο, αυτές τις ημέρες,
να αναδημοσιεύσουμε ένα απόσπασμα άρθρου του
γνωστού δημοσιογράφου και διευθυντή της «Εφημερίδας των Συντακτών» Νικόλα Βουλέλη, για τη δραματική
κατάσταση που δημιουργήθηκε ξαφνικά και στις εφημερίδες
από τον Κορωνοϊό.

Είδος πρώτης ανάγκης

Γράφει ο καλός δημοσιογράφος μεταξύ πολλών, που κυρίως
απευθύνονται και στους αναγνώστες και τους φίλους της εφημερίδας και της ιστοσελίδας της:
«Η κατάσταση στον χώρο του Τύπου είναι γνωστή εδώ και
χρόνια. Συρρίκνωση των κυκλοφοριών, ραγδαία μείωση των
σημείων πώλησης, συγκέντρωση της ιδιοκτησίας σε λίγα χέρια, μονοπώλιο στη διακίνηση των εφημερίδων, διάχυση των
ψευδών ειδήσεων, πολιτικο-εκδοτική διαπλοκή και ασφυκτική
ομοφωνία των περισσότερων μέσων στην υποστήριξη συγκεκριμένων απόψεων. Όλα αυτά συνεχίζουν, βέβαια, να υπάρχουν, αλλά παραμερίστηκαν σχεδόν τελείως τις τελευταίες ημέρες με τη σαρωτική εισβολή του κορωνοϊού στη ζωή μας και
τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς για την αντιμετώπισή του.
Η κατάσταση στον χώρο του Τύπου επιδεινώνεται δραματικά
με ταχύτατο ρυθμό. (…). Όμως το πιο ανησυχητικό στοιχείο
είναι η ραγδαία πτώση στις πωλήσεις των εφημερίδων, άμεσο
αποτέλεσμα του περιορισμού της κυκλοφορίας, και ταυτόχρονα η καθημερινή μείωση των σημείων πώλησης στην Αθήνα
και στην περιφέρεια. Σήμερα τα σημεία πώλησης είναι λίγο
περισσότερα από 4.000 σε όλη την Ελλάδα.
Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, τότε δεν θα πρόκειται για αργό
θάνατο, αλλά για ξαφνικό θάνατο, των έντυπων μέσων ενημέρωσης, κυρίως των εφημερίδων. Οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν καμία καθυστέρηση. Η κυβέρνηση πρέπει να σπεύσει
άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης του Τύπου, τα
οποία ανακάλεσε βιαστικά τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά
την πρώτη άκριτη και γραφειοκρατική εξαγγελία τους.
Οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις πρέπει να πιέσουν τώρα την
κυβέρνηση, ζητώντας και την υποστήριξη της αντιπολίτευσης,
για να δοθούν οι ενισχύσεις στον Τύπο, πριν να είναι πολύ
αργά. Η κυβέρνηση και τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι
οι εφημερίδες είναι «είδος πρώτης ανάγκης» για τη διαφύλαξη
και λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, χωρίς αυτές

δεν νοείται δημοκρατικός διάλογος, κριτική και έλεγχος της
κάθε εξουσίας».
Προφανώς και ο Βουλέλης που έχει την ευθύνη μιας πανελλαδικής εφημερίδας, αλλά και στην συντριπτική τους οι ανθρωποι του Τύπου, όπως και η αφεντιά μου που έχω την ευθύνη
μιας περιφερειακής εφημερίδας, σκεφτόμαστε αυτήν την δύσκολη περίοδο με όρους επιβίωσης. Και δεν αγνοούμε ότι
παρόμοια πλέον σκέπτονται εκατομμύρια Ελλήνων που έχουν
την ευθύνη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία μικρομεσαίων, που βλέπουν
μια τέλεια καταιγίδα να τους σαρώνει. Με τρόπο που οι δυσκολίες της δεκαετούς οικονομικής κρίσης-που όλοι πιστεύαμε ότι δεν μπορούσαν να υπάρχουν χειρότερες- να δείχνουν
μικρές, εμπρός στις επερχόμενες.
Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, έχοντας και ουσιαστική υποστήριξη από το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία κάνει πολλά
τόσο σε επίπεδο προφύλαξης της δημόσιας υγείας των πολιτών όσο και σε αυτό της πρώτης οικονομικής τους ανακούφισης. Προφανώς δεν φτάνουν όσα γίνονται και τα δυσκολότερα είναι εμπρός μας.
Στην στήριξη όμως της κοινωνίας ένα ξεχωριστό ρόλο έχει
ο Τύπος και ιστορικά ο έντυπος. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις
τοπικές κοινωνίες ξεχωριστό ρόλο έχουν οι τοπικές εφημερίδες της.
Θεωρούμε ότι αν οι εφημερίδες υποστείλουν τη σημαία αυτήν
την περίοδο η ήττα θα είναι μεγάλη. Για τις ίδιες αλλά πρωτίστως θεωρούμε και για την κοινωνία.
Για αυτό όλοι μαζί πρέπει να διαφυλάξουμε το πολύτιμό αγαθό της έντυπης ενημέρωσης. Ιδίως αυτής που υπάρχει αυτόφωτη άρα και περισσότερο ανεξάρτητη.
Εκδότες, δημοσιογράφοι και όλο το προσωπικό των εφημερίδων με φροντίδα πρώτα για την υγεία όλων, θα πρέπει παλεύοντας με «νύχια και δόντια» να παραμείνουμε στην πρώτη
γραμμή της ενημέρωσης και των διεκδικήσεων.
Η κυβέρνηση, που έχει κάνει το πρώτο βήμα με την ένταξή μας
στις πληττόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να κάνει άμεσα κάτι
και με την ρευστότητά μας, ενεργοποιώντας, με δίκαιο τρόπο, τα
κονδύλια που από τον είχαν θεσμοθετηθεί από πέρυσι.
Οι αναγνώστες μας τέλος, μέσα στη δύσκολη δική τους καθημερινότητα, θα πρέπει να μην ξεχάσουν τη δική τους μικρή
ή μεγαλύτερη στήριξη στις εφημερίδες τους. Παρά τα όποια
λάθη τους είναι ένα βασικό τους αποκούμπι.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Δηλώσεις Σταϊκούρα σε σχέση με την ύφεση και το που θα φθάσει

Σχεδόν το σύνολο των
επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης

Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας θα κριθεί ότι εντάσσονται στα μέτρα
στήριξης, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.
Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες οι
επιχειρήσεις που δεν υφίστανται πλήγμα από τον κορωνοϊό, οπότε στην αναθεωρημένη
λίστα με τους ΚΑΔ που θα δοθεί στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα, θα είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις.
Ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε ότι μέσα στον Απρίλιο θα
ενεργοποιηθεί και το μέτρο της
«επιστρεπτέας προκαταβολής»,
ενός μηχανισμού χορήγησης
ρευστότητας στις επιχειρήσεις
και τους επαγγελματίες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Μέσα στην ημέρα, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για τις
μεταχρονολογημένες επιταγές
ενώ θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τα δάνεια των νοικοκυριών.

την χρονική διάρκεια της κρίσης. Για την Ελλάδα, εκτίμησε
ότι η ύφεση θα κυμαίνεται από
1 έως 3% αν και κράτησε την
επιφύλαξη σχετικά με το ποια
θα είναι η διάρκεια του φαινομένου.
Υπάρχουν τρεις αστάθμητοι
παράγοντες σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικών: το πόσο θα διαρκέσουν τα αναγκαστικά μέτρα σε αυτή τη φάση,
το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
στον τουρισμό και το αν θα
υπάρξει επανάληψη του φαινομένου από το φθινόπωρο.

Στο 1-3% η ύφεση

Αντιδράσεις
για εργασιακά

Ο υπουργός Οικονομικών
γνωστοποίησε εφιαλτικά σενάρια για την πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομίας μιλώντας
για ύφεση της τάξεως του 5%
ή ακόμη και 8% ανάλογα με

«Καμπανάκι» για τα εργασιακά χτυπούν στον ΣΥΡΙΖΑ τις
τελευταίες ημέρες, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία για να επιβάλει μέτρα,

τα οποία δεν είναι προσωρινά και οδηγούν στην περικοπή
των μισθών. Στην Κουμουνδούρου βλέπουν ένα «κρυφό
σχέδιο» του Μαξίμου, το οποίο
παίρνει «σάρκα και οστά» με
την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ),
που, όπως τονίζουν, αποτελεί
μια φαστ τρακ διαδικασία για
την εκ περιτροπής εργασία.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες για διάστημα έξι μηνών να απασχολούν το 50%
του προσωπικού τους για δύο
εβδομάδες τον μήνα. Για την
αξιωματική αντιπολίτευση αυτό το μέτρο συνεπάγεται μείωση μονομερώς του μισθού των
υπαλλήλων κατά το ήμισυ από
την επιχείρηση, ανεξαρτήτως
εάν έχει περιορισμό δραστηριοτήτων ή είναι κερδοφόρα.
«Τέτοιες ενέργειες δεν συμπιέ-

ζουν μόνο το εισόδημα των εργαζομένων, αλλά πλήττουν συνολικά την οικονομία και την
κοινωνική συνοχή για μεγάλο
χρονικό διάστημα», τόνισε η
αρμόδια τομεάρχης του κόμματος Εφη Αχτσιόγλου.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν «ύποπτο» ότι η
ισχύς της ρύθμισης είναι για
ένα εξάμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα έκτακτα μέτρα που
έχει ανακοινώσει το Μαξίμου
για την αντιμετώπιση του ιού.
Εκτιμούν πως η κριτική που
έχει ήδη ασκηθεί οδήγησε τον
υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση
να αφήσει χθες ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής του χρονικού διαστήματος επιβολής του
μέτρου.
Την άμεση κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου της ΠΝΠ
ζητεί και το ΚΙΝΑΛ, που βγήκε
από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
σε αυτό το θέμα. Τα στελέχη
του κινήματος υπογραμμίζουν
πως είναι σαφές ότι το μέτρο αυτό δεν συνδέεται με τις
έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν, οι οποίες καλύπτονται
ήδη με άλλες διατάξεις που
έχουν πολύ μικρότερο χρονικό ορίζοντα. «Είναι μεθοδεύσεις που οδηγούν στη μονιμοποίηση αντιεργατικών μέτρων
στη σκιά της πανδημίας», τονίζουν από τη Χαρ. Τρικούπη.

> Επιστολή Aθ. Παπαδόπουλου στον υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο

Στερεύουν από έσοδα οι Δήμοι

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Π. Θεοδωρικάκο απέστειλε ο Πρόεδρος
της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας κ. Αθ. Παπαδόπουλος – Δήμαρχος Καλαβρύτων.
Στην επιστολή μετέφερε ένα εξαιρετικά
επείγον μήνυμα από το σύνολο των δεκαεννέα Δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας - με τους οποίους βρίσκεται σε διαρκή επαφή και επικοινωνία - σχετικά με την
εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση στην
οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι, καθώς
και την προβλεπόμενη επιδείνωσή της,
αφού είμαστε μόλις στην αρχή των επιπτώσεων της Πανδημίας.
Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι, με την παράταση έως τις 30/6 της είσπραξης των
ανταποδοτικών τελών από τις αντίστοι-

χες υπηρεσίες, πολύ σύντομα οι Δήμοι
θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στην
παροχή και διεκπεραίωση ακόμα και αυτών των βασικών υπηρεσιών, καθόσον με
το ποσό των 10.300.000 ευρώ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων
της χώρας μας, που πρόσφατα διατέθηκε,
στους δεκαέξι από τους δεκαεννέα Δήμους
της Π.Δ.Ε., τα ποσά που αναλογούν είναι
από 9.800 έως 19.800 ευρώ. Τα ποσά αυτά μετά δυσκολίας επαρκούν, ακόμα και
για αυτήν την τόσο επείγουσα και επιβεβλημένη προμήθεια υγειονομικού υλικού.
Επίσης, λόγω της οικονομικής αδυναμίας, οι Δήμοι αδυνατούν να απασχολήσουν έκτακτο και εποχιακό προσωπικό, το
οποίο τώρα είναι απαραίτητο περισσότερο

παρά ποτέ, αφού οι κοινωνικές και άλλες
υπηρεσίες, κλήθηκαν να βρεθούν στην
πρώτη γραμμή των επάλξεων, στον δύσκολο αυτόν αγώνα, ανακουφίζοντας και
συνδράμοντας τις ευπαθείς ομάδες, αλλά
και το σύνολο των πολιτών.
Επιπροσθέτως για τον ίδιο αυτό λόγο της
οικονομικής αδυναμίας, δεν θα καταστεί
δυνατόν να επωφεληθούν, ούτε και από
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
για προσλήψεις προσωπικού κατά παρέκκλιση, σε μια περίοδο που αναμένεται
σημαντικός αριθμός υπαλλήλων των Δήμων, να κάνουν χρήση των ευεργετικών
διατάξεων για λήψη ειδικής άδειας, εφόσον ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες/ ομάδες
αυξημένου κινδύνου.
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ΣΕΒ: Η κρατική αρωγή
να είναι γενναιόδωρη
Η κυβέρνηση πρέπει να παρέχει πόρους σε όλους και χωρίς κριτήρια, αναφέρει ο ΣΕΒ σε έκτακτο δελτίο του για τις επιπτώσεις
της κρίσης της εξάπλωσης του κορονοϊου στην Ελληνική οικονομία και τονίζει ότι θα πρέπει να φανεί γενναιόδωρη ανακοινώνοντας και νέα μέτρα. Όπως τονίζει ο ΣΕΒ, τα μέτρα που έχει λάβει η
ελληνική κυβέρνηση πιθανώς να χρειαστεί να συμπληρωθούν με
νέα, σε περίπτωση που η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού
δεν περιοριστεί μέσα στον Απρίλιο. Ήδη, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας στην Ολομέλεια της Βουλής την
19η Μαρτίου 2020, τις πρώτες 19 ημέρες του Μαρτίου 2020 το
ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν αρνητικό κατά 41 χιλ.
θέσεις, έναντι θετικού ισοζυγίου κατά 43,4 χιλ. τον Μάρτιο του
2019 και κατά 55,5 χιλ. τον Μάρτιο του 2018.
Στις συνήθεις οικονομικές κρίσεις η μακροοικονομική πολιτική
στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης. Στην παρούσα κρίση, παρόλα αυτά, τα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας πρέπει εξίσου
να ενισχύσουν την προσφορά, δεδομένου ότι επιχειρήσεις και
εργαζόμενοι θα βρεθούν σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών και οικονομικών τους υποχρεώσεων, καθώς οι κυβερνήσεις
παίρνουν όλα τα απαραίτητα επιδημιολογικά μέτρα αντιμετώπισης
μιας επείγουσας κατάστασης ιατρικού χαρακτήρα. Υπό αυτή την
έννοια, η τόνωση της ζήτησης από μόνη της δεν θα οδηγήσει σε
αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς.
Παράλληλα οι επιχειρήσεις αδυνατούν να συνεχίσουν την ομαλή
τους λειτουργία μένοντας πρακτικά με πολύ λιγότερους ή και χωρίς
καθόλου εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά την εξ αποστάσεως εργασία, αυτή έχει τα όριά της, αφού αποτελεί αποτελεσματική επιλογή μοντέλου εργασίας κυρίως στις περιπτώσεις εργαζομένων που
παράγουν έργο γραφείου. Η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην
παραγωγή έχει επίσης περιορισμένα αποτελέσματα, δεδομένου
ότι δεν είναι διαδεδομένη πρακτική.
Η κρατική αρωγή είναι απαραίτητο να παρέχεται γενναιόδωρα
για όσο καιρό διαρκέσει η «κοινωνική απομόνωση», το «κλείσιμο
στις επιχειρήσεις» και ο περιορισμός στην ελεύθερη μετακίνηση
ανθρώπων μεταξύ των χωρών. Ήδη, οι κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της ελληνικής, έχουν ανακοινώσει μια πληθώρα μέτρων
στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στην Ελλάδα ειδικότερα, η χώρα μας διαθέτει απόθεμα ασφαλείας άνω των €30 δισ., πόροι που χτίστηκαν με τα
πρωτογενή πλεονάσματα και με προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό,
για να στηρίξουν την έξοδο της χώρας στις αγορές. Σύμφωνα με
τον οικονομικό Τύπο, η Γερμανία ήδη ετοιμάζεται να βγει στις
αγορές για €350 δισ. περίπου, ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία
ενός ταμείου διάσωσης γερμανικών επιχειρήσεων ύψους €600
δισ. Συνεπώς, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διερευνήσει
την δυνατότητα να δανειστεί στις διεθνείς αγορές, τώρα που μπορεί να αξιοποιήσει και το πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων
ύψους €12 δισ. από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, ταυτόχρονα, να κάνει χρήση, σε συμφωνία με τους εταίρους, μέρους
του αποθέματος ασφαλείας, που διαθέτει, για την αντιμετώπιση
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας..

Στα 50 ευρώ το όριο
των ανέπαφων συναλλαγών
Στα 50 ευρώ, έναντι 25 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυξάνεται
το όριο των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη
χρήση ΡΙΝ, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Το
συγκεκριμένο μέτρο – αναφέρεται στην ανακοίνωση – είναι προσωρινής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους επόμενους δυο μήνες.

monofillo-a.pdf

1

7/12/17

3:56 µµ

Κέρκυρα

Ιωάννινα
Ηγουµενίτσα

Άρτα
Πρέβεζα
Λευκάδα

Αγρίνιο
Μεσολόγγι
Πάτρα
Κεφαλλονιά

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Πύργος

Άργος
Τρίπολη

Καλαµάτα

Σπάρτη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θέματα

> Τι προβλέπεται για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Νέα μέτρα ανακούφισης
Τα έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους, άνεργους, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίας που έχουν πληγεί από τον
κορωνοϊό εξειδίκευσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
κατά τις δηλώσεις που έκανε την
Τρίτη μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και
τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη.
Η πρόσφατη δέσμη μέτρων συνοψίζεται στα εξής, σύμφωνα με
ανακοίνωση των συναρμόδιων
υπουργείων:
Α. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Για τους εργαζόμενους στους
οποίους έχει γίνει προσωρινή
αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις (με διοικητική εντολή ή έχουν κλείσει ή
έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες) προβλέπεται:
• Η αποζημίωση των 800 ευρώ,
που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
• Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των
δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
• Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του
ονομαστικού τους μισθού, για
45 ημέρες.
• Η έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και
των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών
εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη τους ημερομηνία.
• Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τράπεζες
για τους συνεπείς δανειολήπτες.
• Η καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για
τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε
προσωρινά τη λειτουργία τους,
από την στιγμή που αυτή είναι
α’ κατοικία.
• Η διασφάλιση καταβολής Δώρου Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
• Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και
στην περίπτωση εφαρμογής της
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με την απαγόρευση
των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.
Β. ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Στις περιπτώσεις ελεύθερων
επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι
στους ΚΑΔ) προβλέπονται:
(α) Για τους επαγγελματίες και
εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών
ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.
Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί
και ερευνητές), προβλέπονται:
(α) Για τους επαγγελματίες και
εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή
ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα
νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε
να προωθηθεί και να επεκταθεί
η εξ αποστάσεως επαγγελματική
δραστηριότητα.
(β) Για τους εργαζόμενους αυτών
ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.
• Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου
απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η
εξόφλησή των εισφορών των
παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.
• Αναστολή της καταβολής των
δόσεων όλων των ενεργών
ρυθμίσεων των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει από
31 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου
του 2020. Οι οφειλές αυτές και
οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα
αρχίσουν να εξοφλούνται από
την 1η Ιουνίου 2020.
• Η μείωση κατά 25% των
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2020 εφόσον εξοφληθούν στη
προβλεπόμενη ημερομηνία.
Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
• Παράταση καταβολής τακτικής
επιδότησης ανεργίας, καθώς και
του επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων και του βοηθήματος
ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το
δικαίωμα επιδότησης που έλη-

ξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο
του 2020.
• Αποζημίωση 800 ευρώ για
όσους έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από
1/3 - 20/3/2020 εφόσον δεν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Άρα αυτοί που είναι δικαιούχοι
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι
εργαζόμενοι που έχουν μπει σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός από τις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις
επιστημονικών κλάδων) και οι
εργαζόμενοι αυτών καθώς και
όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικιοθελώς αποχώρησαν από 1η
Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου.
Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στις επιχειρήσεις που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία
τους είτε γιατί βρίσκονται στην
επικαιροποιημένη λίστα των
ΚΑΔ, προβλέπονται:
• Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών
οφειλών.
• Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών
οφειλών. Συγκεκριμένα:
1. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020
οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως
31/10/2020 αντίστοιχα.
2. Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων
ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες
ήταν απαιτητές στις 31/3/2020
καθώς και όλων των επόμενων
δόσεων της κάθε ρύθμισης.
• Η παροχή έκπτωσης 25%
επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε
περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

• Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
• Η καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού
ακινήτου στις επιχειρήσεις που
το κράτος ανέστειλε προσωρινά
τη λειτουργία τους.
• Η δυνατότητα καταβολής του
Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι
το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η
υποχρέωση καταβολής του στις
προθεσμίες του ισχύοντα νόμου
στις λοιπές επιχειρήσεις.
• Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας
προκαταβολής από το κράτος
προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
• Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων
για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.
• Η δυνατότητα αξιοποίησης του
καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ
που θα ανακοινωθούν.
Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπογράφτηκαν και αναρτήθηκαν οι δύο ιδιαίτερα σημαντικές υπουργικές αποφάσεις του
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τις οποίες
δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού
στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις: Την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς
και την στήριξη εργαζόμενωνεπιχειρήσεων μέσα από την μείωση των μισθωμάτων (κύριας
κατοικίας- επαγγελματικά).
Παράλληλα, είναι έτοιμα τα δύο
ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθενται
στις δύο ειδικές πλατφόρμες
που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο: Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα είναι για τους εργοδότες η οποία θα ανοίξει σήμερα και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και
η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.
yeka.gr θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας
Εργασίας του Υπουργείου και θα
ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.
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Επιστολή Ν. Φαρμάκη
στον Αδ. Γεωργιάδη
Την άμεση ενεργοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, για την αναστροφή
της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εξαιτίας των επιπτώσεων
της παύσης λειτουργίας ή της υπολειτουργίας τους, ζητάει με
επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη,
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Φαρμάκης, βασικός
στόχος της δράσης θα είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή
διαμορφώθηκε σε συνέχεια της καταστροφικής πανδημίας.
Ειδικότερα, η ενίσχυση θα αφορά στην αποζημίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν
εισόδημα που προέκυψε κατά το διάστημα των καταστροφικών
φαινομένων και το οποίο θα εκτιμηθεί με μεθοδολογία που
θα αναλυθεί σε ανάλογη πρόσκληση της Ειδικής υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας.
Η δράση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις με
γρήγορες διαδικασίες, ώστε να επανεκκινήσουν και να συνεχίσουν την λειτουργία τους ανταποκρινόμενες στις ανελαστικές
τους ανάγκες. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών
ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης προτείνεται να είναι
ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της24.12.2013).
«Η επανεκκίνηση της οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας, η μάχη
ενάντια στην ανεργία και η διατήρηση των θέσεων εργασίας
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνο μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο υποστήριξης των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων. Σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκεται αρωγός και με υψηλό αίσθημα ευθύνης
σχεδιάζει άμεσα την ενεργοποίηση της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID19», καταλήγει στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης..

Αλλάζει το ωράριο
των φαρμακείων
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Χαράλαμπου
Μπονάνου, κατόπιν προτάσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αχαΐας, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων
και ο αριθμός διημερευόντων Φαρμακείων Αχαΐας, λόγω των
έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τον COVID-19. Ειδικότερα, από Δευτέρα έως Παρασκευή τα
φαρμακεία θα λειτουργούν κατά τις ώρες 09:00-17:00, ενώ κατά
τις ημέρες από Δευτέρα έως και Κυριακή θα εφημερεύουν έξι
φαρμακεία και θα διανυκτερεύουν δύο.

Αδ. Γεωργιάδης: Fake news
τα περί capital controls
Στα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση από την πανδημία του κορωνοϊού αναφέρθηκε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας
πως τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν. «Θέλω να πω σε όλους
τους επιχειρηματίες και σε όλους τους εργαζόμενους ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα δεν είναι τα τελευταία», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. «Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει αναγκαστικά
δραστικότερα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και άρα δημιουργείται μεγαλύτερη ζημία στην πραγματική οικονομία τόσο
εμείς εδώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περισσότερα και πιο
διευρυμένα μέτρα στήριξης του κόσμου και των επιχειρήσεων»,
συμπλήρωσε. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει αυτές
τις στιγμές ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Ευρωζώνη, ενώ χαρακτήρισε fake news τα περί capital
controls, σημειώνοντας κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο.
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Κλειστές για το κοινό
στην Αποκεντρωμένη
Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έως και
την 10 η Απριλίου 2020, με δυνατότητα παράτασης, αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, αποφάσισε
ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. Νικόλαος Παπαθεοδώρου. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν προηγουμένης συνεννόησης, η οποία απαιτείται προκειμένου να σταθμίζεται
η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη
για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς
και η κατά λόγο αρμοδιότητας στάθμιση του επείγοντος του
θέματος. Οι υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και κρίνεται
από την υπηρεσία απολύτως αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, τότε η προσέλευση θα πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, αναλόγως της
στάθμισης του επείγοντος του θέματος και μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής
επικοινωνίας, όπως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
φορέα (http://www.apd- depin.gov.gr).

Μονιμοποίηση των
σχολικών καθαριστριών
Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, σε επιστολή του
προς τον Υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου,
ζητά την μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών.
Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Στο Δήμο μας λειτουργούν 264
σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν 30.000 μαθητές και μαθήτριες και στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υγιεινής – καθαριότητας των σχολικών αυτών μονάδων, απασχολούνται
248 καθαριστές/καθαρίστριες. Οι 176 από αυτούς απασχολούνται με το απάνθρωπο καθεστώς της σύμβασης ανά αίθουσα διδασκαλίας και θεωρούνται υπεργολάβοι. Η σχέση
εργασίας τους ισχύει για δέκα (10) μήνες ετησίως και αμείβονται με 300€ κατά μέσο όρο μηνιαίως. Θεωρούμε ότι είναι
άδικο να συνεχίζεται αυτού του είδους η σύμβαση». Τέλος ζητά κάλυψη της μισθοδοσίας τους με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων και των σχολικών επιτροπών.

Τρόφιμα κατ’ οίκον
Ξεκίνησε από τον Δήμο Πατρέων σε 700 και πλέον οικογένειες που έχουν εγγραφεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων σχεδιάστηκε και οργανώθηκε, το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες του Δήμου, η διανομή στο σπίτι
των ενταγμένων συμπολιτών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Ήδη, ξεκίνησε η διανομή τροφίμων στο σπίτι σε όλους τους
ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου (περισσότερες από 700 οικογένειες, με αντιστοιχούντα άτομα περισσότερα από 1500), η οποία προβλέπεται να διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες. Προηγουμένως, για διευκόλυνση των
δημοτών, είχε γίνει η αυτόματη ανανέωση των καρτών για
την προσεχή διανομή τροφίμων στους δικαιούχους, που
λήγουν ή έχουν λήξει οι αιτήσεις τους. Συνεχίζεται αδιαλείπτως και η κατ’ οίκον διανομή, για όλους τους εξυπηρετούμενους του Συσσιτίου του ΚΟΔΗΠ. Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις Δομές των «Προγραμμάτων Αντιμετώπισης της
Φτώχειας», που υλοποιεί ο Κοινωνικός Οργανισμός είναι:
• Κέντρο Κοινότητας : τηλ. 2614409977 & 2614409970 ή
με e-mail: d.patrewn.k.k@gmail.com.
• Δομές Αστέγων Υπνωτήριο και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας:
τηλ. 2610342995 και στο e-mail: ipnotirio.al@gmail.com
& kentroimeras.dp@gmail.com
• Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτια 2614409975 ή στο e-mail:
trapezatrofimon@gmail.com

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Συνεργασία ΟΛΠΑ και φορέων για τους 244 Ελληνες που ήρθαν από Ιταλία

Επαναπατρισμός μέσω λιμανιού

Σήμερα (5 μ.μ.) θα γίνει επαναπατρισμός των Ιταλών που
βρίσκονται
εγκλωβισμένοι
στην Ελλάδα με το πλοίο Μ/V
Cruise Olympia από το λιμάνι
της Πάτρας προς την Ανκόνα.
Στο μεταξύ, στο λιμάνι της Πάτρας κατέπλευσε την Κυριακή το βράδυ το πλοίο «Cruise
Olympia» των Μινωικών Γραμμών στο οποίο επέβαιναν 244
Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται
σε καραντίνα 14 ημερών, ακολουθώντας αυστηρά όλα τα προληπτικά μέτρα και σεβόμενοι τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ, των αρμόδιων φορέων και
της εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των επαναπατριζόμενων Ελλήνων που διακινήθηκαν ήταν
244 και 45 Ι.Χ. αυτοκίνητα, εκ
των οποίων 137 επιβάτες και
25 Ι.Χ. αυτοκίνητα αποβιβάστηκαν στην Ηγουμενίτσα και 107
επιβάτες και 20 Ι.Χ. αυτοκίνητα
στην Πάτρα.
Σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΠΑ
ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα

εξής: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ της Κυριακής η συντονισμένη επιχείρηση του Οργανισμού Λιμένα
Πατρών Α.Ε., της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος,
της Ελληνικής Αστυνομίας και
της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας για
την υποδοχή 107 επαναπατρισθέντων από την Ιταλία. Η συνεργασία του προσωπικού της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του
Κεντρικού Λιμεναρχείου και
της Ελληνικής Αστυνομίας με
το προσωπικό ασφαλείας του

Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και την Διεύθυνση
Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ήταν άψογη. Εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα προστασίας και ακολουθήθηκε πιστά το επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εκπονηθεί
και συμφωνηθεί από τις αρχές
και τους φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίησή του. Η
μεταφορά των ταξιδιωτών που
δεν διέθεταν δικά τους μέσα
έγινε με λεωφορεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία

συνοδεύονταν από περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι τον τελικό
προορισμό τους. Τα οχήματα
που χρησιμοποιήθηκαν για την
μεταφορά των επαναπατρισθέντων, απολυμάνθηκαν από πιστοποιημένο συνεργείο με μέριμνα του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. Επίσης,
ο Οργανισμός προμήθευσε με
μάσκες και γάντια τους Έλληνες
ταξιδιώτες. Η συνεργασία των
ταξιδιωτών με τις αρχές ήταν
άψογη, όπως ήταν και η παρουσία των εκπροσώπων των
ΜΜΕ που κάλυψαν την επιχείρηση στο Λιμάνι της Πάτρας».
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, Παναγιώτης Τσώνης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους για
την υποδειγματική συνεργασία
που επέδειξαν στην επιχείρηση
επαναπατρισμού των 107 συμπατριωτών μας και τόνισε ότι
προστίθεται στην εμπειρία των
αρχών για την αντιμετώπιση
δύσκολων καταστάσεων, όπως
αυτή που διαχειρίστηκαν.

> Ηλ. Μεντζελόπουλος: «Εγγυητές της θωράκισης απέναντι στον κορωνοϊό»

Στη «μάχη» το «Αστήρ»

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η λίστα με τα ξενοδοχεία, τα οποία
ανά Περιφερειακή ενότητα θα λειτουργούν
κατ΄ εξαίρεση του μέτρου απαγόρευσης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων.
Στην Π.Ε. Αχαΐας θα είναι ανοικτό το ξενοδοχείο «Αστήρ» στην οδό Αγίου Ανδρέου και Ζαΐμη, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας το ξενοδοχείο «Αγρίνιο Πρεμιέ» στην
οδό Καλλέργη και Γλυνού 10 και στην Π.Ε.
Ηλείας, το ξενοδοχείο «Πάνθεον» στην οδό
Θεμιστοκλέους 15 στον Πύργο.
Εκ μέρους της ιδιοκτησίας, της διεύθυν-

σης και του προσωπικού του ξενοδοχείου
«Αστήρ» ο Ηλίας Μεντζελόπουλος, προέβη
στην ακόλουθη δήλωση: «Το ξενοδοχείο
ΑΣΤΗΡ, που λειτουργεί με όρους υψηλής
αξιολόγησης από το 1973, με πίστη στις
αρχές της συνέπειας εδώ και 47 χρόνια,
δίνει το παρόν και σε αυτήν την δύσκολη
περίοδο που δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι
μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της
Υφηλίου. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι
στο προσωπικό, στους πελάτες μας, στην
δημόσια υγεία και ασφάλεια, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε υπεύθυνα στον ρό-

λο μας ως εγγυητές της θωράκισης απέναντι στον κίνδυνο που λέγεται covid 19.
Προστατεύουμε, με όσα μέσα μας παρέχονται, την δημόσια υγεία λαμβάνοντας όλα
τα απαραίτητα μέτρα κατά της εξάπλωσης
του κορωνοϊού:
• Συχνές απολυμάνσεις
• Μικροβιακή καταπολέμηση κατά του ιού
cocid 19 με χρήση του πιστοποιημένου
φαρμάκου DALCO 100
• Μάσκες, γάντια και απολυμαντικά για το
προσωπικό, καθώς και απολυμαντικό υγρό
στην είσοδο για χρήση των πελατών».

> Ένταση από ομάδα φοιτητών στο Πανεπιστήμιο

Έκλεισε η Φοιτητική Εστία

Ένταση προκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών λόγω της εκκένωσης των εστιών στο
πλαίσιο των μέτρων για τον κορωνοϊό το
μεσημέρι της Παρασκευής.
Η πρύτανις Βενετσάνα Κυριαζοπούλου σε
ανακοίνωσή της ανέφερε πως: «μια ομάδα φοιτητών που διαμένει στην φοιτητική εστία αντιδρά στην εκκένωσή της, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης που
αφορά στη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Τόνισε, επίσης, πως υπήρξε πρόβλεψη για
ορισμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα
αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν
στην εστία και δεν μπορούν να φύγουν, να
διαμείνουν σε ξενοδοχείο».
Ωστόσο, η ίδια έπεσε θύμα προπηλακισμού από ομάδα 20-25 ατόμων, που βρίσκονταν στην είσοδο του Πανεπιστημίου
Πατρών και ένας εξ αυτών την εμπόδισε να
μπω στο αυτοκίνητο.

Χ. Κοσίνας: «Απαράδεκτη ενέργεια»

Στο μεταξύ, σε δήλωση του Χρήστου Κοσίνα, περιφερειακού συμβούλου στη Δυτική Ελλάδα της Αριστερής Παρέμβασης
Αντικαπιταλιστικής Κίνησης στη Δυτική
Ελλάδα (μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Πατρών) τονίζονται τα εξής: «Χαιρετίζουμε τη στάση των φοιτητών που διαμένουν στη Φοιτητική Εστία Πάτρας και
κινητοποιήθηκαν την 23/3/2020 απαιτώντας το αυτονόητο δικαίωμα της συνέχισης της στέγασής τους στην Εστία». Χαρακτηρίζει, το κλείσιμο των Φοιτητικών
Εστιών ως «απαράδεκτη ενέργεια, έξω
από κάθε σοβαρή πρακτική προφύλαξης
ενάντια στην επιδημία».
Υπενθυμίζει τα αιτήματα των φοιτητών,
που έχουν ως εξής: «1. Να μην κλείσει καμία εστία πανελλαδικά. 2. Με κρατική χρηματοδότηση να δοθεί χρηματικό επίδομα
σίτισης σε κάθε οικότροφο, για την χρονι-

κή περίοδο που η φοιτητική λέσχη θα είναι
κλειστή. 3. Να μην γίνει καμία διακοπή των
παροχών της ΦΕΠ που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των οικοτρόφων (ρεύμα, νερό, πλυντήρια και internet- δεδομένου ότι
πραγματοποιούνται οι διαδικτυακές διαλέξεις.) 4. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
καθαριότητας με κρατική ευθύνη: Αντισηπτικά στους κοινόχρηστους χώρους καθώς
και διάθεση αντισηπτικών και καθαριστικών στους οικοτρόφους. Παροχή στους εργαζομένους όλου του απαραίτητου εξοπλισμού απολύμανσης (μάσκες, γάντια κ.τ.λ)
Τακτική απολύμανση στους κοινόχρηστους
χώρους. 5. Να πραγματοποιηθούν δωρεάν
τεστ ελέγχου του Convid19, σε όλους τους
οικοτρόφους, δεδομένου του ότι ζούμε πάρα πολύ κοντά στο κέντρο εντατικής φροντίδας για τον ιό, του Ρίου καθώς και μετακινούμαστε με τα ίδια μέσα μεταφοράς με το
προσωπικό του νοσοκομείου».

Θέματα
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Φόρτος εργασίας
για τους λογιστές

> Πρεμιέρα χθες στο νέο ωράριο σ’ όλα τα Σούπερ Μάρκετ

Κλειστά την Κυριακή
και μια ώρα λιγότερη

Σε αλλαγές του ωραρίου των σούπερ μάρκετ προχώρησε η κυβέρνηση με διπλό στόχο την κάλυψη των
αναγκών των καταναλωτών, αλλά
και την προστασία των εργαζομένων σε αυτά από την εξάντληση.
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου
ότι την τελευταία Κυριακή που ήταν
ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ σημειώθηκε πολύ χαμηλή κατανάλωση,
αποφασίστηκε να μην ανοίγουν την
Κυριακή καθώς επίσης, περιορισμό κατά μία ώρα και στο καθημερινό ωράριο.
Το νέο ωράριο λειτουργίας των
σούπερ μάρκετ που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή έκανε πρεμιέρα χθες στα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, το
οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
• Δευτέρα έως Παρασκευή από
07:00 έως 21:00.
• Σάββατο από 07:00 έως 20:00.
Την Κυριακή (29.03.2020) τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων θα παραμείνουν κλειστά.
Τα πρόστιμα είναι «τσουχτερά» για
τα σούπερ μάρκετ που δεν θα συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ανέρχονται από 1.000

έως 100.000 ευρώ, ανά περίπτωση,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Αρμόδια αρχή για τη λήψη
καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων
είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή.

Ένα άτομο ανά 15 τ.μ.
και με απόσταση 2 μ.
Στο μεταξύ, βάσει της εγκυκλίου του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα σούπερ μάρκετ με ευθύνη των διοικήσεων τους πρέπει
να διασφαλίζουν ότι η προσέλευση
των καταναλωτών γίνεται τηρώντας
την αναλογία του ενός ατόμου ανά

15 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα
2 μέτρα μεταξύ τους

Και εφημερίδες
στα σούπερ μαρκετ
Στο μεταξύ, αναμένεται, σταδιακά,
να αρχίσουν να πωλούνται εφημερίδες στα σούπερ μάρκετ, όπως
ορίζει ο νόμος.

ΕΕΣΠ: Οι έξι μέρες
είναι υπέρ αρκετές
Την διαφωνία του για το άνοιγμα των καταστημάτων τροφίμων
τις Κυριακές εξέφρασε εξ αρχής ο
Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών λέγοντας πως «το μέτρο

αυτό είναι ανώφελο όσον αφορά
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Καταστρατηγεί το δικαίωμα
για λίγη ξεκούραση των εργαζομένων που δίνουν αυτή την περίοδο
μια δύσκολη και επικίνδυνη μάχη.
Εκφράζουμε, λόγω και των τελευταίων αποφάσεων της κυβέρνησης
για απελευθέρωση των Κυριακών
σε εκπτωτικά χωριά, την υποψία
ότι το μέτρο αυτό παρά την προσωρινότητά του προσπαθεί να περάσει
από το παράθυρο την κατάργηση
της Κυριακάτικης αργίας. Κάθε τέτοια προσπάθεια μας βρίσκει κάθετα αντίθετους».
Καταλήγοντας αναφέρει πως «η λειτουργία έξι ημερών, με διευρυμένο μάλιστα ωράριο, των καταστημάτων αυτών είναι υπεραρκετή για
να καλύψει τις ανάγκες χωρίς συνωστισμούς. Χαιρετίζουμε τη στάση των αλυσίδων και των συναδέλφων που αρνούνται να ανοίξουν τα
καταστήματά τους την Κυριακή. Τέλος επειδή οι εξελίξεις τρέχουν καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα και να αναστείλει το θέμα
των πληρωμών που πρέπει να γίνουν εντός του Μαρτίου των επαγγελματιών για τον ΕΦΚΑ».

> Σε ισχύ οι αυστηροί περιορισμοί στις λαϊκές αγορές

Πάγκοι με απόσταση 5 μέτρα

Σε λειτουργία τέθηκαν από την περασμένη Δευτέρα τα νέα αυστηρά μέτρα στις λαϊκές αγορές και
της Πάτρας, που επέβαλαν μικρότερο αριθμό πάγκων σε απόσταση πέντε μέτρων.
Οι σύλλογοι παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές διένειμαν υγειονομικά και απολυμαντικά υλικά στους πωλητές για την προστασία του

κλάδου και των πελατών, οι οποίοι τηρούν τους
αυστηρούς κανόνες, στο πλαίσιο πρόληψης μέτρων αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πωλητών Οπωρολαχανικών Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε ότι
λόγω της υποχρεωτικής απόστασης των 5 μέτρων
μεταξύ των πάγκων περιορίστηκε σε ποσοστό της
τάξεως 50% ο αριθμός των παραγωγών και πολιτών για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, ενώ
έχουν απομακρυνθεί όλοι οι πάγκοι με βιομηχανικά προϊόντα, πλαστικά και είδη ρουχισμού.
Ο Δήμος Πατρέων με την αρμόδια Υπηρεσία
προχώρησε σε σειρά μέτρων λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, για την αποφυγή εξάπλωσης
της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ προέβη στην
οριοθέτηση και διαγράμμιση για κάθε πάγκο, σε
κάθε δρόμο που πραγματοποιείται η αγορά, τη-

ρώντας την απόσταση των 5 μέτρων μεταξύ αυτών. «Οι επαγγελματίες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης μέσω των Συλλόγων τους, μειώνουν εκ
περιτροπής τον αριθμό των συμμετεχόντων παραγωγών και επαγγελματιών σε κάθε λαϊκή,
εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας. Παρακαλούμε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο χρόνος παραμονής στους πάγκους να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Οι μέρες που διανύουμε δεν είναι
όπως τον προηγούμενο καιρό για να προχωράμε
σε αγορά διαφόρων ειδών, αλλά να προμηθευόμαστε μόνο τα απαραίτητα και να αποχωρούμε.
Οφείλουμε να προστατεύσουμε όλοι τις λαϊκές
αγορές, στις οποίες οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν τα απαραίτητα τρόφιμα και οπωροκηπευτικά, φρέσκα και σε προσιτές τιμές», ανέφερε σε
σχετική ανακοίνωση η Δημ. Αρχή.

> Παρέμβαση Φ. Ζαΐμη για τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε.

Αβεβαιότητα στους οδηγούς φορτηγών

Ενημέρωση από τον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ζήτησε μέσω κατεπείγουσας επιστολής ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, σχετικά με τη μετακίνηση προϊόντων διευρωπαϊκά.
Η ανάγκη για ενημέρωση προέκυψε μέσω Δικτύου «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και την Ανά-

πτυξη στη Δυτική Ελλάδα» και της
Επιτροπής Μεταφορών που συντονίζει η Μαρία Κυριακοπούλου.
Όπως αναφέρει στην επιστολή του
ο κ. Ζαΐμης οι κατά τόπους αρχές
(τελωνεία, λιμάνια, κλπ) δεν έχουν
πληροφόρηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο λόγω των συχνών αλλαγών των αποφάσεων των κρατών
– μελών της Ε.Ε. (στα πλαίσια πε-
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ριορισμού της εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού), με
αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα αβεβαιότητα στους οδηγούς
φορτηγών, οι οποίοι αναβάλλουν
προγραμματισμένα δρομολόγια με
μεγάλες παραγγελίες.
Αυτό έχει ως συνέπεια, όπως υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης, να
δημιουργούνται δυσκολίες στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, ει-

δικά ευπαθών, με ορατό τον κίνδυνο ακόμα και σοβαρών ελλείψεων
στην αγορά.
«Παρακαλούμε για άμεση, έγκυρη
και επίσημη ενημέρωση προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
τροφοδοσία της αγοράς και να μειωθεί στο ελάχιστο η όποια ζημία
στον κλάδο των μεταφορών» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Ζαΐμης.

Την προσθήκη των κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των Λογιστικών γραφείων στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την
εξάπλωση του κοροvωϊού ζήτησε με επιστολή
του προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ο Σύλλογος Λογιστών Νομού Αχαΐα.
Η επιστολή εστάλη το περασμένο Σάββατο
μετά την ανακοίνωση των ΚΑΔ, όπου δεν
συμπεριλαμβανόταν ο κλάδος των λογιστών
– φοροτεχνικών, κάτι που έγινε με τις τελευταίες προσθήκες. Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Λογιστών Αχαΐας Γιάννης Βάρδας αναφέρει
τα εξής: «Τα λογιστικά γραφεία τα τελευταία
χρόνια έχουν αναλάβει μεγάλο φόρτο εργασίας στα πλαίσια της μείωσης του προσωπικού
στο δημόσιο και την λειτουργία διαφόρων
ηλεκτρονικών πλατφορμών του δημοσίου
για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος,
ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κ.λ.π., τις οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα φυσικά πρόσωπα
και απευθύνονται στα λογιστικά γραφεία. Έτσι
λοιπόν και τώρα με την κρίση του Κορωνοϊού τα λογιστικά γραφεία θα επωμισθούν
τον μεγάλο φόρτο εργασίας προκείμενου να
αναρτηθούν στο διαδίκτυο όλες αυτές οι αλλαγές που αφορούν το εργατικό προσωπικό
και τα επιδόματα που εξαγγέλλει το Υπουργείο
Οικονομικών. Χρειαζόμαστε τα μέτρα στήριξης διότι λόγω των συμβάσεων που έχουμε
με τους πελάτες μας εκδίδουμε κανονικά κάθε
μήνα ή τρίμηνο τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αλλά οι επιχειρήσεις αδυνατούν να μας
πληρώσουν με αποτέλεσμα να μην μπορούμε
να πληρώσουμε το ΦΠΑ και λοιπές υποχρεώσεις μας». Ειδικότερα, ζητούν:
1. Να ενταχθούν οι κωδικοί δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των Λογιστών – Φοροτεχνικών στα
μέτρα στήριξης.
2. Αναστολή υποβολής όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και οποιασδήποτε άλλης
υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή μέχρι τέλος Απριλίου
και στην συνέχεια ανάλογα με τα μέτρα της
κυβέρνησης.
3. Βεβαιωμένες οφειλές και νέες οφειλές που
θα βεβαιωθούν να πληρωθούν με γενναία
παράταση έξι μηνών.
4. Παράταση υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
και Α21 επίδομα παιδιών.
5. Εξουσιοδοτήσεις των λογιστικών γραφείων στις διάφορες πλατφόρμες για λογαριασμό των πελατών τους μετά από εξουσιοδότησης τους.
6. Η συζήτηση των πιστοποιημένων λογιστικών γραφείων να γίνει εδώ και τώρα πράξη,
δίνοντας στα λογιστικά γραφεία επί πλέον δυνατότητες, ούτως ώστε να εξυπηρετούν τους πολίτες σε εργασίες που μέχρι πρότινος γίνονταν
από τις μόνο Δ.Ο.Υ (μεταβολές μητρώου κλπ.)
7. Οι τράπεζες να μην ζητούν από τις επιχειρήσεις στοιχεία για την ανανέωση των ορίων
των δανείων των επιχειρήσεων, για το διάστημα έως τέλος Απριλίου ή μέχρι όταν αποφασίσει η κυβέρνηση για παράταση μέτρων.
8. Παράταση των 120 δόσεων για όλους φυσικά και νομικά πρόσωπα τουλάχιστον μέχρι
τέλος Ιουνίου γιατί διαφορετικά όλοι θα χάσουν το ευεργέτημα των 120 δόσεων.
9. Η λειτουργίας του mydata πρέπει να πάρει
αναβολή μέχρι 31/12/2020, με επιχορήγηση 100% του πάγιου εξοπλισμού των λογιστικών γραφείων για να μπορούν να ανταπεξέλθουν γρήγορα και αξιόπιστα στις απαιτήσεις
των νέων πλατφορμών.
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Aπόψεις

Η επόμενη μέρα
το ζητούμενο
Γίνεται όλο και πιο φανερό κάθε μέρα που περνά:
Η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει παγκοσμίως (αλλά και
για τη χώρα μας) πολύ δρόμο ακόμη μπροστά για να τιθασευθεί. Και όταν αυτό συμβεί, θα ακολουθήσει αρκετός,
ακόμη αχαρτογράφητος, δρόμος για να επιστρέψει στοιχειωδώς η κανονικότητα στη ζωή μας.
Πρωτίστως φυσικά κανονικότητα σημαίνει να έχουν επιβιώσει όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι από τον
φονικό ιό. Και αυτό έχει να κάνει με την φροντίδα όλων.
Στις διάφορες «σχολές» αντιμετώπισης του κορωνοϊού που
συγκροτούνται παγκοσμίως, συντασσόμαστε ανεπιφύλακτα
με αυτήν που θέτει πάνω από όλα την ανθρώπινη ζωή,
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Οφείλουμε όμως να προβληματιζόμαστε, από τώρα, πολύ
σοβαρά για την επόμενη ημέρα, συνολικά.
Η πρώτη σκέψη αφορά φυσικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
που θα πρέπει πρώτα να αντέξει στην τεράστια πίεση που
θα υποστεί τις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια να
θωρακιστεί, για όποια μελλοντική δυσμενή εξέλιξη.
Η οικονομία είναι το παράλληλο μεγάλο θέμα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η συνολική οικονομική δραστηριότητα της
χώρας θα βρεθεί προ μιας πρωτοφανούς ύφεσης.
Ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας εκτίμησε ότι η ύφεση θα κυμαίνεται από 1% έως 3%, αν και κράτησε την επιφύλαξη σχετικά με το ποια θα είναι η διάρκεια
του φαινομένου.
Είναι φανερό ότι από όποια χρονική στιγμή επανέλθει η
οικονομική δραστηριότητα, θα είναι για τη συντριπτική
πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων σημείο μηδέν,
από άποψη ρευστότητας. Με προϋπόθεση ότι όλος ο κόσμος που αποτελεί τον παραγωγικό ιστό της χώρας, θα έχει
μέχρι εκείνη τη στιγμή βοηθηθεί από κράτος και τραπεζικό
σύστημα να επιβιώσει οικονομικά στις βασικές του ανάγκες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα βασικά λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων.
Στην οικονομική κρίση στη χώρα μας οι άνθρωποι της παραγωγής και της εργασίας έσωσαν το κράτος και τις τράπεζες, δημιουργώντας τους και μαξιλαράκια ασφαλείας.
Τώρα είναι η περίοδος της ανταπόδοσης.
Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να δημιουργούμε την επόμενη ημέρα. Εκτοπίζοντας όλους όσους αναζητούν ιδιοτελώς ευκαιρίες πλουτισμού και εξουσίας απο την πρωτόγνωρη κρίση.
Μια κρίση που, όπως και κάθε κρίση, είναι τελικά και κρίση Δημοκρατίας.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1149 | Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
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Φιλμογράφηση: Unitype
B & M. Σουβαλιώτης O.E., Tηλ. 2610 341770
Eκτύπωση:
Λιθογραφικό Eργαστήρι | Παναγιωτόπουλος
Tηλ. 2610 643492
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Χωρίς μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, λαμπρές εκδηλώσεις και γιορτές με
επετειακό χαρακτήρα τιμήθηκε φέτος η εθνική μας εορτή, η 25η Μαρτίου, εξαιτίας του κορωνοϊού COVID–19.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, σε μήνυμά του για τη φετινή Εθνική Επέτειο, κάλεσε τους πολίτες να μην υπάρξει σπίτι και μπαλκόνι χωρίς τη γαλανόλευκη λέγοντας «Ας κρατήσουμε όλοι ψηλά αυτό το σύμβολο λευτεριάς, ενότητας και νίκης. Μέχρι τη τελική νίκη… Για να μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να γιορτάσουμε όλοι μαζί, με την πιο
μεγάλη λαμπρότητα, τα 200 χρόνια από την επανάσταση».
Αλλά και ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ο οποίος τέλεσε μόνος του τη δοξολογία, πήγε και κατέθεσε ένα δάφνινο
στεφάνι στο άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων τονίζοντας με νόημα πως «είμαστε όλοι
κάτω από τη σκιά σου». Γιατί, ο κορωνοϊός μπορεί να μας κράτησε σπίτι αλλά όλοι με τον δικό τους τρόπο τίμησαν τους
αγωνιστές για την ελευθερία του έθνους μας. Και φέτος οι συμβολισμοί ήταν επίκαιροι παρά ποτέ…

Συμβουλευτικά

Στα ύψη οι τζίροι των S/M

Ιστορικό υψηλό καταγράφηκε στις πωλήσεις των
σούπερ μάρκετ την εβδομάδα 9 έως 15 Μαρτίου,
με την εκτόξευση της κατανάλωσης να παρουσιάζει ενισχυμένους τζίρους κατά 95,7% σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου επιβεβαιωμένου
κρούσματος κορονοϊού στη χώρα, στις 27 Φεβρουαρίου, συνολικά οι πωλήσεις στα σούπερ
μάρκετ εμφανίζουν αύξηση 35,9%, ενώ η εβδομάδα 9 έως 15 Μαρτίου καταγράφει τις υψηλότερες επιδόσεις κατανάλωσης, με τον συνολικό
τζίρο των έξι εργάσιμων ημερών να ανέρχεται σε
191,9 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ την ίδια
εβδομάδα πέρυσι. Η συγκεκριμένη περίοδος
αποτελεί την εβδομάδα κατά την οποία στη χώρα
η προσπάθεια ενίσχυσης της αναγκαιότητας να
«μείνουμε σπίτι» έχει αρχίσει να εντείνεται.

Και οι χημικοί μηχανικοί στη μάχη
Πολύτιμη αποδεικνύεται η συνεργασία του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Λοιμώξεων του ΠΓΝΠ στη μάχη εναντίον του κορωνοϊού και των
ελλείψεων σε διαθεσιμότητα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ύστερα από
επικοινωνία του καθηγητή Λοιμωξιολογίας και διευθυντή του
Τμήματος Λοιμώξεων του ΠΓΝΠ Μάρκου Μαραγκού με τον καθηγητή Κων/νο Γαλιώτη, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
υπήρξε άμεση ανταπόκριση για τρισδιάστατη εκτύπωση προστατευτικής προσωπίδας. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν
τα εργαστήρια Νανοτεχνολογίας & Προηγμένων Υλικών (Τμήμα
Χημικών Μηχανικών) και Συνθέτων & Νανοδομημένων Υλικών
(ITE/ IEXMH) του καθηγητή Κώστα Γαλιώτη και η εταιρεία
ADRINE με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Δρ. Παναγιώτης Παππάς, Δρ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος). Όπως ανέφερε
σε ανάρτησή του ο κ. Μαραγκός, το εγχείρημα αυτό έγινε κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω της έλλειψης προμηθευτών
και υλικών και περιορισμού των μετακινήσεων. «H συμμετοχή
και η συμβολή όλων θα είναι καθοριστική για την έκβαση του
αγώνα εναντίον του κορωνοϊού», έγραψε

Εθνική Επέτειος, Εθνική Γέφυρα 2020
Απο το μήνυμα ελπίδας και εθνικής
ανάτασης της Γέφυρας «Χαρίλαος
Τρικούπης» με αφορμή την Εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου 1821:
Δύο εργαζόμενοι υψώνουν τη γαλανόλευκη στον ψηλότερο πυλώνα
της Εθνικής Γέφυρας της Ελλάδας,
στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.
Μια αφορμή για να «θρώσκουμε
άνω» ανήμερα της 199ης επετείου
της ελληνικής επανάστασης. Μια

ευχή να μας βρει η 200η επέτειος ενωμένους, σοφότερους και…
νικητές! Η εκφώνηση και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου είναι
παρμένες από τις τελετές έναρξης
και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, μια χρονιά
εθνικής ανάτασης που συνέπεσε με
τη «γέννηση» της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης». Το σχετικό video
υπάρχει στο www.symboulos.gr.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Eπωνύμως

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση η ΕΣΕΕ ζητά την
ένταξη φυσικών προσώπων που μετέχουν σε ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ στα ευεργετικά μέτρα λόγω κορωνοϊού. Τονίζει μεταξύ άλλων: Οι εμπορικές αυτές
επιχειρήσεις μόνο ολιγάριθμες δεν είναι, συνιστώντας, σύμφωνα με το
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το 17,4% του συνολικού
κλάδου του εμπορίου. Επειδή λοιπόν οι ως άνω εταιρείες και οι επιχειρηματίες που τις λειτουργούν, διατηρούν τον οικογενειακό και μικρομεσαίο
χαρακτήρα τους και πλήττονται εξίσου με τις ατομικές επιχειρήσεις από
την κρίση, είναι κοινωνικά δίκαιο να λάβετε τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε
να συμμετάσχουν και εκείνοι στο προστατευτικό πλέγμα που χτίζεται.

Προτάσεις Ρώρου
σε κλίμα… κορωνοϊού

Με αφορμή την απουσία τραπεζι- Προτάσεις σε μια σειρά ζητήμτα
κών μηχανημάτων αυτόματης ανά- από τον επικεφαλής της παράταξης
ληψης (ΑΤΜ) στη Δυτική Αχαΐα «Ώρα Πατρών» Γιώργο Ρώρο προς
-εξαιρουμένης της Κάτω Αχαγιάς- την Δημοτική Αρχή:
γεγονός που προξενεί προβλήμα- • Να μας ενημερώσετε άμεσα για
τα στην καθημερινότητα των δη- τη συζήτηση σχετικά με τη δημιμοτών, ο βουλευτής
ουργία Διαδημοτικού
Αχαΐας της ΝΔ Άγγεφορέα με τους άλλους
λος Τσιγκρής έκανε
δύο Δήμαρχους Δυτιτην παρακάτω δήλωκής Αχαΐας και Ερυση:
μάνθου και να θέσετε
«Η συνολική έκταση
προς ενημέρωση του
του δήμου Δυτικής
Δημοτικού ΣυμβουλίΑχαΐας είναι 572,22
ου τα πρακτικά της συτετραγωνικά χιλιόμεζήτησης.
τρα και έχει πληθυ• Ανακοινώσατε από
σμό 10.227 κατοίτον Κοινωνικό ΟργαO κ. Άγγελος
κους, σύμφωνα με
νισμό πριν 4 μέρες τις
Τσιγκρής
την απογραφή του
υπηρεσίες για τις ευ2011.
παθείς ομάδες σε θεΗ λειτουργία ενός ΑΤΜ από κά- τική κατεύθυνση. Σας προτείνουθε τραπεζικό ίδρυμα, αποκλειστικά με πέραν όσων ανακοινώσατε να
στην πόλη της Κάτω Αχαγιάς, δη- εφαρμόσετε τα παρακάτω μέτρα
μιουργεί σοβαρά προβλήματα στη που έχει εφαρμόσει και ο Δήμος
εξυπηρέτηση των κατοίκων της πε- Τρικκαίων αλλά και άλλοι Δήμοι
ριφέρειας του δήμου και ιδιαίτερα εάν βέβαια έχετε την υποδομή:
στους κατοίκους των απομακρυ- • Να προσφέρεται δωρεάν σε ηλισμένων χωριών.
κιωμένους και πάσχοντες από σακΕπίσης, μηχάνημα ΑΤΜ δεν δι- χαρώδη διαβήτη τον απαραίτητο
αθέτει ούτε το αεροδρόμιο του εξοπλισμό προκειμένου οι καθηΑράξου, με αποτέλεσμα να μην μερινές μετρήσεις για τις τιμές
εξυπηρετείται το προσωπικό της σακχάρου να πραγματοποιούνται
116 Πτέρυγας Μάχης, αλλά και οι ηλεκτρονικά με τη βοήθεια τηλεεπιβάτες του Πολιτικού Αεροδρο- σακχαρομέτρων προκειμένου να
μίου κατά τη διάρκεια του καλο- αποφεύγεται η επίσκεψη σε ιατρείο.
καιριού.
• Να παραχωρήσετε δωρεάν σετ
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αύ- αισθητήρων έξυπνη οικίας σε μοξηση των ΑΤΜ στη Δυτική Αχαΐα, ναχικούς ηλικιωμένους, ευπαθείς
με αποκλειστικό κριτήριο τη μέ- ομάδες για την παρακολούθηση
ση απόσταση σε σχέτους μέσω διαδικτύου
ση με τις πιο απομοαπό το αρμόδιο τμήμα
νωμένες περιοχές και
τηλεφροντίδας, που
άρα την ευκολότερη
μπορείτε να συστήσεπρόσβαση όλων των
τε, αλλά και συσκευκατοίκων.
ές με κουμπί έκτακτης
Ενδεικτικά, για την
ανάγκης για βοήθεια.
καλύτερη εξυπηρέτη• Προτείνουμε για τη
ση των πολιτών αλλά
συνεισφορά του Δήκαι για λόγους προμου στο «Μένουμε στο
στασίας της δημόσισπίτι»: την έντονη διO κ. Γιώργος
ας υγείας (αποφυγή
αφημιστική
καμπάΡώρος
του συνωστισμού λόνια, την ανάρτηση παγω του κορωνοϊού),
νό, ειδικών stands με
οι τράπεζες θα πρέπει να τοποθε- φυλλάδια στις εισόδους του Νότιτήσουν -εκ περιτροπής- νέα ΑΤΜ ου Πάρκου, στην Πλαζ και μπροστά
σε κεντρικά σημεία της περιφέρει- από καταστήματα που δεν έχει αναας του δήμου Δυτικής Αχαΐας και σταλεί η λειτουργία τους.
συγκεκριμένα σε Λάππα, Σαγέϊκα, • Προτείνουμε τα Δημοτικά συμΛιμνοχώρι, Ριόλο, Άρλα, Λουσι- βούλια να γίνονται όχι διά περικά, Μαζαράκι και τη Βιομηχανική φοράς αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης
όπως γίνεται σε πολλούς φορείς.
Περιοχή της Δυτικής Αχαΐας».

Η επιστήμη για
τον SARS-Cov-2
του Γιάννη Ματσούκα

‘‘

Η μελέτη με τίτλο »The Proximal
Origin of SARS-Cov-2» αποδεικνύει ότι ο κορωνοϊός SARSCov-19 δεν είναι αποτέλεσμα
γενετικής τροποποίησης με προσχεδιασμένο στόχο αλλά αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης.

• Τέλος για άλλη μία φορά θέλουμε
να σας υπενθυμίσουμε ότι η ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και των
οργανισμών δεν υφίστανται για να
εξυπηρετούν μικροκομματικές επιδιώξεις και συμφέροντα αλλά να
ενημερώνει το σύνολο των δημοτών που τα πληρώνουν με φόρους.

Κορωνοϊός και
διαδικτυακές απάτες

Απόσπασμα από μήνυμα της Προέδρου της Ε.Ε., Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν για την προστασία από τις διαδικτυακές απάτες που μας αφορά.
«Είναι απίστευτο το πόσα ψεύτικα φάρμακα, απολυμαντικά σπρέι
και δήθεν θαυματουργές θεραπείες
πωλούνται στο διαδίκτυο. Συνεργαζόμαστε με τις εθνικές κυβερνήσεις
και τους οργανισμούς της ΕΕ για
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα
και να διαφυλάξουμε την ασφάλεια
των πολιτών. Ο οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας, η Ευρωπόλ,
τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχε σε παγκόσμια επιχείρηση κατά
της εμπορίας πλαστών φαρμάκων.
Κατασχέθηκαν πάνω από 4,4 εκατ.
τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.
Εξαρθρώθηκαν 37 εγκληματικές οργανώσεις και έγιναν 121 συλλήψεις.
Εάν αναπτυχθεί κάποιο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, η κυβέρνηση και
οι δημόσιοι θεσμοί της χώρας σας
θα το ανακοινώσουν. Θα το πληροφορείτε από αξιόπιστη πηγή. Μέχρι
τότε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις, με τη βοήθεια των οργανισμών
μας, για να κρατήσουμε τα επικίνδυνα πλαστά φάρμακα μακριά σας.»

‘‘

Ορισμένοι (ελάχιστοι ευτυχώς) ιερωμένοι που επιμένουν να παραβαίνουν το
νόμο και να λειτουργούν τις εκκλησίες με
πιστούς στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένους τι ακριβώς παριστάνουν; Αφορά η
ερώτηση και τον προϊστάμενο του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, που ήταν
η μόνη εκκλησία στην πόλη που λειτούργησε ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Και αν
αληθεύουν οι πληροφορίες δεν είναι η
πρώτη φορά. Θεωρούμε ότι το λόγο έχει
και η προϊσταμένη αρχή αλλά και η δικαιοσύνη...

‘‘

Άγγ. Τσιγκρής: «Αύξηση
ΑΤΜ στη Δυτ. Αχαΐα...»

Επιστολή ΕΣΕΕ στον υπουργό Εργασίας

‘‘

Με τηλεδιάσκεψη
συνεδριάζει την Δευτέρα
το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα είναι η πρώτη
φορά εφαρμογής του
μέτρου με μαζικό τρόπο.
Όσοι σύμβουλοι επιθυμούν να παραβρεθούν
στην αίθουσα, πάντως,
θα πρέπει να τηρούν τις
αποστάσεις ασφαλείας.
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Πρόσφατα συνάδελφος διακεκριμένη ερευνήτρια Χημείας μου προώθησε άρθρο στο Nature Medicine του 2015 για τον SARS με την επισήμανση ότι η δημοσίευση του δεν έπρεπε να επιτραπεί από τους εκδότες του έγκριτου περιοδικού. Ο τίτλος του άρθρου ήταν αποκαλυπτικός
όπως και το περιεχόμενό του. Ήταν μια προειδοποίηση και αναφερόταν
στην επερχόμενη απειλή για την ανθρώπινη ζωή και τον πλανήτη από
τους κορωνοϊούς.
Η απάντησή μου μετά προσεκτική ανάγνωση του άρθρου ήταν ότι οι
συγγραφείς, όλοι διακεκριμένοι ερευνητές σε κορυφαία παγκοσμίως
Πανεπιστήμια όπως το Harvard, πραγματοποίησαν μια σημαντική εργαστηριακή έρευνα η οποία αποτελούσε συμβολή στην Επιστήμη και
θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικής θεραπείας
για συγκεκριμένα στελέχη κορωνοϊών που σχετίζονται με ασθένειες του
αναπνευστικού συστήματος.
Η μελέτη στο Nature Medicine του 2015 ανέφερε ότι ο κορωνοϊός, που
είχε εντοπισθεί για πρώτη φορά σε νυχτερίδες της Κίνας, είχε τροποποιηθεί και ήταν σε θέση να προσβάλλει και ανθρώπινα κύτταρα. Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν χιμαιρικό ιό, συνδυάζοντας την επιφανειακή
πρωτεΐνη ενός κορωνοϊού με τη ραχοκοκαλιά ενός τροποποιημένου ιού
SARS . Ο εργαστηριακά κατασκευασμένος υβριδικός χιμαιρικός ιός ήταν
σε θέση να μολύνει ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα και να προκαλέσει
ασθένεια σε ποντίκια με ελάχιστη όμως θνησιμότητα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο χιμαιρικός κορωνοϊός τροποποιήθηκε γενετικά στο εργαστήριο ώστε να είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και θανατηφόρος ή ακόμη ότι
δραπέτευσε από αυτό. Σίγουρα και στα πιο ασφαλή εργαστήρια μπορούν
να συμβούν ατυχήματα. Ωστόσο η εδραιωμένη επιστημονική άποψη είναι ότι ο ιός COVID 19 είναι αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης.
Η φυσική εξέλιξη καταδείχθηκε σε πρόσφατη δημοσίευση στο Nature
Medicine στις 17 Μαρτίου 2020 από ερευνητές κορυφαίων Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. Η μελέτη με τίτλο
«The Proximal Origin of SARS-Cov-2» αποδεικνύει ότι ο κορωνοϊός
SARS-Cov-19 δεν είναι αποτέλεσμα γενετικής τροποποίησης με προσχεδιασμένο στόχο αλλά αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης. Στην πραγματικότητα διαφέρει ουσιαστικά από τους ήδη γνωστούς κορωνοϊούς της
εποχικής γρίπης και μοιάζει περισσότερο με τους ιούς που βρίσκονται
σε νυχτερίδες και παγκολίνους, θηλαστικά γνωστά και ως μυρμηγκοφάγοι, που ζουν στην Ασία και στην Αφρική. Κινέζοι ερευνητές εκτίμησαν ότι ο παγκολίνος, δημοφιλές είδος διατροφής στις δύο ηπείρους,
ενδέχεται να μετέδωσε στον άνθρωπο τον νέο κορωνοϊό άλλοι όμως
επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις αναμένοντας περισσότερα στοιχεία.
Οι κορωναϊοί δεν μας είναι άγνωστοι. Είναι μια μεγάλη οικογένεια
ιών. Υπάρχουν περίπου 50 στελέχη, επτά από τα οποία μπορούν να
μολύνουν τον άνθρωπο. Κορωνoϊοί σαν και αυτόν που έχει προκαλέσει
περισσότερους από 15.000 θανάτους ανά τον κόσμο τους τελευταίους
μήνες, ανέκαθεν ανιχνεύονταν στις νυχτερίδες σύμφωνα με την διεθνή
βιβλιογραφία και η μελέτη των στα εργαστήρια ήταν αναπόφευκτη. Η
αλυσίδα και διαδρομή του κορωνοϊού από τις νυχτερίδες στον άνθρωπο είναι δύσκολο να ιχνηλατηθεί όπως και μεταλλάξεις του DNA που
όμως τώρα τις γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο.
Η κυρίαρχη άποψη, που έχει αποδειχθεί και με το πρόσφατο άρθρο,
είναι ότι ο κορωνοϊός δεν είναι αποτέλεσμα γενετικής τροποποίησης,
Συνέχεια στη σελ. 20
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Μάσκες και γάντια
στο ΕΚΑΒ Πάτρας
Στην παροχή ειδών ατομικής προστασίας (μάσκες και γάντια)
καθώς και οινοπνεύματος προς το ΕΚΑΒ Πάτρας προχώρησε η
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, μετά από επικοινωνία που είχε
ο Αντιπεριφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος με την Διευθύντρια, Αγγελική Κανελλοπούλου και την Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος, Κλεονίκη Τσίμα, προκειμένου να ενισχυθεί
η δυνατότητα δράσης του προσωπικού στις συνθήκες υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. «Βρισκόμαστε σε διαρκή
επικοινωνία με τα στελέχη στις δομές υγείας της περιοχής μας
και είμαστε εδώ, 24 ώρες το 24ωρο, για να τους ενισχύουμε και
να συνδράμουμε τις προσπάθειές τους σε ό,τι απαιτηθεί και για
όσο απαιτηθεί» δήλωσε ο κ. Μπονάνος.

Εκστρατεία για αίμα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία που ξεκίνησε η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδα για την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η κινητή μονάδα αιμοδοσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας θα λειτουργήσει ταυτόχρονα με την κινητή μονάδα του ΠΓΝΠ στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, με σκοπό να
τηρούνται οι κανόνες απόστασης μεταξύ των αιμοδοτών των οποίων η προσέλευση μέχρι τώρα στο κέντρο της πόλης χαρακτηρίζεται υψηλή, ικανή να διατηρήσει και να τονώσει την επάρκεια του
νοσοκομείου μας σε μονάδες αίματος. Η κινητή μονάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πλατεία: την Παρασκευή: 27/3/2020
9:30-13:30 και 17:30-20:30, το Σάββατο: 28/3/2020 9:3013:30 και την Κυριακή: 29/3/2020 9:30-13:30.
Σε μήνυμά του ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, αρμόδιος για
θέματα δημόσιας υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος, αναφέρει:
«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, η Περιφέρεια καλεί όλους
τους πολίτες να προσφέρουν αίμα. Είναι απαραίτητο όσο ποτέ
άλλοτε να μην λείψει κανένας σε αυτό το προσκλητήριο ανθρωπιάς. Υπάρχουν συμπολίτες μας πάσχοντες που με αγωνία
βλέπουν τις μονάδες αίματος να μειώνονται».

Ο ΕΕΣ στο πλευρό
των αστέγων
Τη στιγμή που η πανδημία του νέου κορωνοϊού (COVID- 19)
πλήττει αμείλικτα την κοινωνία, προσβάλλοντας, κατά κύριο
λόγο, τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Dr.
Αντώνιου Αυγερινού, κλιμακώνει τις δράσεις ενεργητικής προσέγγισης και εργασίας στο δρόμο streetwork, (για μία ακόμη
φορά) με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα των αστέγων που ζουν στο κέντρο
της Αθήνας. Κινητές Μονάδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένες από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς,
νοσηλευτές και εθελοντές των τριών Εθελοντικών του Σωμάτων
(Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών), πραγματοποίησαν χθες για ακόμη
μία φορά, δράση streetwork καλύπτοντας κεντρικές περιοχές
της Αθήνας, διανέμοντας δέματα με ανθρωπιστικό υλικό, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά μαντηλάκια και απολυμαντικά, ενώ
μαζί με θερμομέτρηση τους παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες.

«Το Χαμόγελο»
δίπλα στα παιδιά
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετά την ανακοίνωση απαγόρευσης της μετακίνησης των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια
επαγρυπνώντας για την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών που
μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισμού, έχει κινητοποιηθεί
άμεσα ώστε να ενημερώσει και να θωρακίσει τα παιδιά στις
πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες. Οι άνθρωποι των Σπιτιών και το επιστημονικό προσωπικό βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στα παιδιά, φροντίζονταν να δημιουργούν ένα περιβάλλον
ασφάλειας, να προσφέρουν ευκαιρίες και τρόπους δημιουργικής απασχόλησης αλλά και αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη
διατήρηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ελλείψεις καταγγέλλουν οι 13 Ιατρικοί Σύλλογοι Δυτ. Ελλάδας, Πελ/σου, Ιονίων Νήσων

Πλήγμα και στα ιδιωτικά ιατρεία

Εξαιρετικά σημαντική θεωρούν τη συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων στα κέντρα λήψης απόφασης στην επιτελική
διαχείριση της πανδημίας της
νόσου COVID-19, οι πρόεδροι
των Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων.
Την Τετάρτη 18/03/2020
πραγματοποιήθηκε ευρεία τηλεδιάσκεψη όπου έγινε αποτύπωση των παρατηρήσεων επί
του υφιστάμενου σχεδιασμού.
Επίσης, σημείωσαν πως «μετά
την επίταξη για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών των μέσων
ατομικής προστασίας (μασκών
κάθε είδους, μέσων ατομικής
προφύλαξης και υγειονομικός
ρουχισμός), η προμήθεια δεν
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από την αγορά και έτσι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία των ιδιωτικών
ιατρείων, καθώς οι γιατροί καλούνται απροστάτευτοι να διαχειριστούν ασθενείς -πιθανά
κρούσματα του κορωνοϊού, παρότι υποχρεούνται να τηρούν
τα μέτρα ασφαλείας τα οποία ο
Π.Ι.Σ. έχει συστήσει» κ.ά.
Παράλληλα, τονίζουν ότι πολλά
ιατρεία εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας
τους, καθώς έχουν δεχθεί δυ-

σμενέστατες οικονομικές συνέπειες χωρίς καμία μέριμνα
προστασίας από την πολιτεία.
Από κοινού οι πρόεδροι των
Ι.Σ. Αγρινίου Παντελής Παπαθανάσης, Ι.Σ. Αιγίου Αικατερίνη Υφαντή, Ι.Σ. Αιτωλοακαρνανίας Αριστόβουλος
Τριβλής, Ι.Σ. Αμαλιάδας Κωνσταντίνος Τσαούσης, Ι.Σ. Αργολίδας Κωνσταντίνος Κατσαρός,
Ι.Σ. Αρκαδίας Βασίλειος Ψυχογιός, Ι.Σ. Ζακύνθου Παύλος
Καψαμπέλης, Ι.Σ. Κεφαλλονιάς
Σοφία Ζαφειράτου, Ι.Σ. Κορινθίας Χρυσοβαλάντης Μέλλος,
Ι.Σ. Λακωνίας Μαρία Τσιρώνη, Ι.Σ. Μεσσηνίας Δημήτρης
Τζωρτζίνης, Ι.Σ. Πατρών Άννα Μαστοράκου, Ι.Σ. ΠύργουΟλυμπίας Νικόλαος Κατσαρός,
προτείνουν τα ακόλουθα:
1. Αμεση μέριμνα για να δημιουργηθούν κέντρα COV-

ID-19 σε κρατικές δομές (ή
κινητή μονάδα) με μία δομή
δειγματοληψίας (ολοήμερη κάλυψη) ανά νομό, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες
εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούνται
για τη διαχείριση της πνευμονίας που προκαλείται από τον κορωνοϊό στην κοινότητα.
2. Να ενισχυθούν τα Νοσοκομεία και οι κρατικές δομές ΠΦΥ
με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό και χρηματοδότηση. Απαραίτητη κρίνεται η αξιοποίηση του προσωπικού των
ΤΟ.Μ.Υ.
3. Να υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης επικοινωνίας των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων με
ΕΟΔΥ ή την επιτροπή λοιμώξεων των Νοσοκομείων αναφοράς για ιδιαίτερα ζητήματα που
άπτονται της γεωγραφικής δια-

χείρισης των περιστατικών.
4. Να δοθούν οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης και αναστολής
πληρωμών των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που διατηρούν ανοιχτά τα ιατρεία τους με
δυσβάσταχτη οικονομική ζημία και τεράστιες υποχρεώσεις
(μισθοδοσία προσωπικού, πάγια έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, clawback, rebate
κλπ). Να υπαχθούν οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί στο σύνολο των μέτρων που αφορούν
όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
5. Να αποσταλεί υγειονομικό
υλικό (μάσκες, γάντια, γυαλιά,
χειρουργικές ρόμπες, αντισηπτικά διαλύματα, κλπ) στους Ιατρικούς Συλλόγους με ευθύνη
της πολιτείας, ώστε να μοιράσει
στα μέλη τους.
6. Να σχεδιαστεί επιχειρησιακό πλάνο για την ευρύτερη περιοχή ευθύνης μας ανάλογα με
τη διαβάθμιση της βαρύτητας των περιστατικών, πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτων ή
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
κορωνοϊού στην κοινότητα, διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στα
νομαρχιακά νοσοκομεία και
κριτήρια διακομιδών προς το
Νοσοκομείο αναφοράς.

> Ζητά η ΕΙΝΑ από τον Υπ. Υγείας

Θωράκιση για το ΠΓΝΠ

Την άμεση ενίσχυση και θωράκιση του
ΠΓΝΠ ενόψει της πανδημίας που βρίσκεται σε εξέλικη ζήτησε από τον Υπ. Υγείας
Βασίλη Κικίλια η Ενωση Νοσοκομειακών
Ιατρών Αχαΐας.
Εξάλλου, την Παρασκευή 20/03, μετά από
σχετικό αίτημα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της τριμελούς επιτροπής της Ε.Ι.Ν.Α ΠΓΝΠ, παρουσία και του
προέδρου της Ε.Ι.Ν.Α, με τη Διοικήτρια του
ΠΓΝΠ κα Μαμμή, με μοναδικό θέμα συζήτησης την προετοιμασία του νοσοκομείου
ως κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Τα μέλη της ΕΙΝΑ, απαρίθμησαν τις διεκδικήσεις τους με στόχο την θωράκιση του
Νοσοκομείου, ως εξής:
1. ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ οικονομική επιχορήγηση από το Υπουργείο για την κάλυψη
των αυξημένων αναγκών του ΠΓΝΠ.
2. Να καλυφθούν ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ οι κενές
μόνιμες οργανικές θέσεις ιατρικού (με προτεραιότητα σε ΜΕΘ - ΤΕΠ - Παθολογία Πνευμονολογία – Αναισθησιολογικό) και
νοσηλευτικού προσωπικού, με διαδικασίες εξπρές. Να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εντός ημερών όλες οι εκκρεμείς
διαδικασίες κρίσεων για μόνιμες θέσεις.
Να επιταχυνθούν επίσης οι διαδικασίες
ανάληψης καθηκόντων των ειδικευόμενων. Να ανανεωθούν οι συμβάσεις όσων

επικουρικών λήγουν το επόμενο εξάμηνο.
Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προσλήψεων του επικουρικού προσωπικού. Κάλεσμα εθελοντικής συνδρομής των φοιτητών
5ου και 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής μέσω του Συλλόγου τους.
3. Να εξασφαλιστούν με κάθε τρόπο ΟΛΑ
τα απαραίτητα υλικά προστασίας από τη Διοίκηση και το Υπουργείο. Ταχύρρυθμα μαθήματα χρήσης τους από όλους.
4. Να εξασφαλιστούν ΑΜΕΣΑ απ’ το νοσοκομείο και την ΥΠΕ ο μέγιστος αριθμός
αναπνευστήρων και ειδικού εξοπλισμού.
Να γίνει επίταξη χωρίς αποζημίωση των
ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ του Ολυμπίου και
να μεταφερθούν έγκαιρα εκεί οι υπάρχοντες διασωληνωμένοι ασθενείς.
5. Να συγκροτηθεί συγκεκριμένο σχέδιο
επίταξης άλλων κλινικών και δημιουργία
πτερύγων covid σε περίπτωση πλήρωσης,
με τη λογική από κάτω προς τα πάνω όπως
γίνεται στα περισσότερα νοσοκομεία του
εξωτερικού, δηλαδή πρώτος όροφος και
στη συνέχεια δεύτερος κοκ, για τη μικρότερη δυνατή ενδονοσοκομειακή διασπορά και έκθεση των ανοσοκατασταλμένων
ασθενών.
6. Να μεταφερθούν τα επείγοντα χειρουργικά, ορθοπεδικά, ΝΧ κτλ ιατρεία και τα μη
ύποπτα για covid παθολογικά στο χώρο
των τακτικών ιατρείων. Μετατροπή όλων

των υπόλοιπων χώρων των ΤΕΠ σε χώρους αναμονής, εξέτασης και διαλογής
για covid, πλην του μικρού χειρουργικού
για αντιμετώπιση πολυτραυματιών με πρόσβαση από την κλειστή πλαϊνή πόρτα. Εξασφάλιση σκάφανδρων και ειδικά διαμορφωμένων φορείων για την μεταφορά των
ασθενών.
7. Να δοθούν όλες οι δικαιούμενες ειδικές
άδειες στο προσωπικό χωρίς να μετακυλίεται η ευθύνη περικοπής τους στους Διευθυντές και τους προϊσταμένους των τμημάτων και των κλινικών. Να δοθούν τώρα
οι αναρρωτικές άδειες στους συναδέλφους
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με επιστημονικά- υγειονομικά κριτήρια.
8. Σχέδιο κυκλικής-εκ περιτροπής εργασίας από κάθε τμήμα με απουσία από
την εργασία για 1 ή 2 συνεχόμενες εβδομάδες για την προφύλαξη γρήγορης και
ταύτοχρονης έκθεσης του προσωπικού.
Λειτουργία κλινικών και τμημάτων με
προσωπικό ασφαλείας την περίοδο πριν
την αύξηση του φόρτου εργασίας.
Ρουχισμός, σίτιση, χώροι ανάπαυσης, και
αποδυτήρια για όλους.
Δωρεάν διέλευση όλων των εργαζομένων
του ΠΓΝΠ από τα διόδια. Να καταγράφονται αυστηρά και να αποζημιώνονται ως
εφημερίες όλες οι υπερωρίες πέραν του
κανονικού ωραρίου».

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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> ΟΕΣΠ: Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται διεύρυνση Η «Αγωνιστική Συνεργασία

12 προτάσεις για
την επιβίωση των ΜμΕ

Δώδεκα προτάσεις επί της τρίτης δέσμης μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού κατέθεσε στους
Υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Υφ. Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη
η Ομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας
Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.).
Χαρακτηριστικά
αναφέρει:
«Θεωρούμε ότι τα νέα μέτρα
της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και κρίνονται
ιδιαίτερα θετικά. Η Ο.Ε.ΕΣ.Π.
προσπαθώντας να συμβάλλει
και εκείνη στην αντιμετώπιση
της δύσκολης κατάστασης που
έχουν επέλθει οι επιχειρήσεις
έχει να προτείνει τα εξής:
1. Η ένταξη των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης να μην
εξαρτάται μόνο από τον κύριο
ΚΑΔ αλλά και από τους δευτερεύοντες, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση πολλοί συνάδελφοι θα μείνουν εκτός.
2. Χορήγηση ασφαλιστικής

και φορολογικής ενημερότητας ειδικού σκοπού σε όλες
τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα
προγράμματα που αφορούν σε
τραπεζικές ρυθμίσεις και χορήγηση δανείων από αυτές.
3. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις επιταγές που λήγουν
τους μήνες που ακολουθούν,
ώστε να γίνει άμεσα μεταφορά
της ημερομηνίας λήξης τους.
Επίσης να διευκρινιστεί τι
προβλέπεται για τις επιταγές
μέσω των οποίων έχουν δοθεί
προκαταβολές για προϊόντα
που έχουν ήδη παραγγελθεί,
οι οποίες ίσως ακυρωθούν ή η
παράδοσή των προϊόντων αυτών μεταφερθεί μεταγενέστερα.
4. Το επίδομα ύψους 800 ευ-

ρώ, για την κάλυψη αναγκών
για ενάμισι μήνα, είναι λίγο για
τους επιχειρηματίες που δεν
μπορούν να επιβιώσουν.
5. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις δόσεις από την
αρχή του έτους και λόγω ειδικών συνθηκών αυτές να επιδοτηθούν απευθείας από την
κυβέρνηση.
6. Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων
σε βάρος φυσικών ή νομικών
προσώπων, έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
7. Παρέμβαση της κυβέρνησης
στις τράπεζες για γενικό πάγωμα στα δάνεια των επιχειρήσεων που πλήττονται, νέα κουρέ-

ΕΒΕ» για τα μέτρα στήριξης

ματα και ρυθμίσεις.
8. Αναστολή πλειστηριασμών
καταστημάτων και πρώτων κατοικιών των επιχειρηματιών
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
9. Χρηματοδότηση απευθείας από το κράτος του 60%
του ενοικίου των επιχειρήσεων που πλήττονται και επίσης
απαγόρευση εξώσεων επαγγελματικών χώρων αλλά και
κατοικιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
10. Εάν κάποιος επιχειρηματίας αδυνατεί την τρέχουσα
περίοδο να ανταποκριθεί στα
λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του, να μπορεί να αναστείλει την λειτουργία της επιχείρησής του με δήλωσή του
στον λογιστή, ώστε να μπορεί
και εκείνος να υπαχθεί στα μέτρα στήριξης.
11. Έκτακτη βοήθεια 5.000
ευρώ για πάγιες υποχρεώσεις
της επιχείρησης και της κατοικίας του αυτοαπασχολούμενου, ώστε να μην δημιουργηθούν νέα χρέη πέραν των ήδη
υπαρχόντων
12. Παράταση υποβολής αίτησης Α21 σχετικά με το επίδομα
παιδιού».

> Ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος από τον Δήμο Πάτρας

Αναστολή πληρωμών
και απαλλαγή τελών

Να βγει όρθια η οικονομία μας ζητά ως επιτακτική ανάγκη ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, μετά την ανακοίνωση των τελευταίων μέτρων για την στήριξη
των επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων
της κρίσης της πανδημίας του κορονωϊού.
Ο ΕΕΣΠ καταθέτει προτάσεις και παρατηρήσεις για την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων επισημαίνοντας τα εξής:
1. Συμφωνεί και προσυπογράφει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου,
Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΟΕΣΠ).
2. Οι επιχειρήσεις της πόλης των Πατρών
και της ευρύτερης περιοχής έχουν πληγεί
ιδιαίτερα λόγω της ακύρωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Φορείς της πόλης
και σε συνεργασία με τον ΕΕΣΠ προχωρούν σε μελέτη αναλυτικής εκτίμησης των
οικονομικών επιπτώσεων. Η επιπλέον οικονομική ζημιά για την πόλη είναι τεράστια
και αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν για την
λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων.
3. Η κίνηση της αγοράς, όπως προκύπτει
κι από τα οικονομικά στοιχεία και έρευνες,
τους τελευταίους μήνες του 2019 καθώς και
των Χριστουγέννων και των χειμερινών εκ-

πτώσεων ήταν υποτονική και χαμηλότερη
ακόμη και απ’ αυτήν των προηγουμένων
ετών. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη τα
μέτρα στήριξης να είναι ουσιαστικά και να
αφορούν το σύνολο των επιχειρηματικών
και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (πλην
των τροφίμων) ούτως ώστε να μην έχουμε ένα νέο κύκλο λουκέτων, υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και έκρηξης της ανεργίας. Τα μέτρα οικονομικής στήριξης πρέπει
να ανέρχονται τουλάχιστον στο 12% του
ΑΕΠ όπως και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.
4. Το Δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους
πρέπει να καταβληθεί κανονικά. Στις περιπτώσεις αδυναμίας κλειστών υποχρεωτικά
επιχειρήσεων να καλυφθεί από το κράτος.
Οι επιπτώσεις μη καταβολής του θα φανούν στην αγορά στο άμεσο μέλλον.
5. Τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ είναι ανεπαρκή. Είναι
επιτακτική ανάγκη η αναστολή πληρωμών
και των διακοπών ρεύματος από όλους
τους παρόχους.
6. Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε:
• Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών
τελών για τους επαγγελματικούς λογαρια-

σμούς παροχής ρεύματος για τις επιχειρήσεις.
• Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
• Αναστολή πληρωμών των επιχειρήσεων
στην ΔΕΥΑΠ.
7. Στα καταστήματα τροφίμων και κυρίως
στις μεγάλες αλυσίδες να απαγορευτεί η
πώληση ειδών καταστημάτων λιανικής που
είναι υποχρεωτικά κλειστά. (Ένδυση, υπόδηση, οικιακά είδη κλπ.). Η πώληση τέτοιων ειδών αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό
8. Επανερχόμαστε στη πάγια διεκδίκηση
μας για ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις
της επιχείρησης (προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ)».
Καταλήγοντας ο ΕΕΣΠ αναφέρει τα εξής: «Η
κοινωνία μας πρέπει να βγει από αυτή την
κρίση όρθια και υγιής. Ακολουθούμε ευλαβικά τις ιατρικές συμβουλές και τους περιορισμούς που επιβάλει η πολιτεία. Από
την μεριά της πολιτείας είναι επιτακτικό να
παρθούν ουσιαστικότερα μέτρα στήριξης
των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών
για βγει και η οικονομία μας όρθια χωρίς
συσσώρευση νέων χρεών, νέων λουκέτων
και νέων ανέργων».

Την δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι επαγγελματίες και οι αυταπασχολούμενοι σκιαγραφεί σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Συνεργασία ΕΒΕ.
«Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι καθολική για τους επαγγελματίες και όχι μόνο για όσους έκλεισαν λόγω κυβερνητικής απόφασης για μια σειρά κλάδους.
Είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί, που όλες αυτές τις μέρες
έχουν κυριολεκτικά μηδενικό εισόδημα αδυνατώντας όχι
μόνο να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις της
επιχείρησής τους αλλά και στις καθημερινές ανάγκες της
οικογένειάς τους. Όλα δείχνουν ότι τα προβλήματα θα διογκωθούν το επόμενο διάστημα, τα αδιέξοδα θα είναι ανυπέρβλητα κυρίως για όλους εκείνους τους συναδέλφους
που έχουν χαμηλό εισόδημα και βρίσκονται γενικά «στο
κόκκινο» λόγω πολλαπλών χρεών και ρυθμίσεων. Επομένως τα μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων με χαμηλά εισοδήματα πρέπει να διευρυνθούν αγκαλιάζοντας
το σύνολο των κλάδων, με προτεραιότητα όλους αυτούς
που τα εισοδήματα τους είναι κάτω των 12.000 ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες όπως όλους που δεν έχουν άλλο οικογενειακό εισόδημα, τις νέες μητέρες, τους χρόνια πάσχοντες από άλλες
ασθένειες που δεν πρέπει να αναγκαστούν να εκτεθούν σε
κινδύνους λόγω αδυναμίας οικονομικής επιβίωσης Επίσης έχουμε να δηλώσουμε ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να
εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις. Οι δηλώσεις της κυβέρνησης περί στήριξης μόνο των συνεπών επιχειρήσεων όσων
αφορά τα μέτρα για τις τραπεζικές υποχρεώσεις, αλλά και
των τραπεζιτών ότι θα αναστείλουν τις υποχρεώσεις όσων
μόνο μέχρι τώρα είχαν ενταχθεί στα μέτρα, φωτογραφίζουν τους έχοντες, τους μεγάλους, αφού με βάση όλες τις
κυβερνήσεις, ασυνεπείς είμαστε εμείς χιλιάδες επαγγελματίες που αδυνατούμε όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουμε
χαράτσια και φόρους που μας φόρτωσαν με τις πολιτικές
τους. Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις
άμεσες και τις γενικότερες συνέπειες που θα διογκωθούν
το επόμενο διάστημα διεκδικούμε για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με προτεραιότητα όσους έχουν ετήσιο
εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ:
• Την άμεση απόδοση του επιδόματος σε όλους αυτοαπασχολούμενους και τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για τη
συνέχεια, το ίδιο και στους εργαζόμενούς τους.
• Την αναστολή δανειακών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων
προς τις τράπεζες χωρίς επιβολή τόκων και προστίμων μέχρι το Σεπτέμβρη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το ίδιο
όσον αφορά τις ρυθμίσεις σε ΔΕΗ κλπ.
• Την αναστολή των όλων φορολογικών υποχρεώσεων για
4 μήνες με την ταυτόχρονη επιβολή επιπρόσθετων βοηθητικών μέτρων όπως η άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.
• Την απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου για τη φετινή χρονιά, όπως επίσης και από το τέλος επιτηδεύματος
και τον ΕΝΦΙΑ.
• Την απαλλαγή από τις εισφορές ατομικής ασφάλισης
για τους μήνες Γενάρη - Μάη χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με έκτακτη ενίσχυση από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
• Την άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για
χρέη προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, όπως κατασχέσεις,
πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών. Να
σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
• Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο εξάμηνο, καθώς και από την καταβολή μισθωμάτων στους
δήμους για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και σήμερα έχουν κλειστή την επιχείρησή τους, όπως κυλικεία,
δημοτικά αναψυκτήρια κλπ.
• Προστασία της επαγγελματικής στέγης για διάστημα
6 μηνών σε περίπτωση μη πληρωμής μισθωμάτων στους
εκμισθωτές.
• Την απόδοση 13ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους ως έκτακτη ενίσχυση καθώς και την άμεση έκδοση
σύνταξης σε αυτούς που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μόνο με «σοκ» ρευστότητας
«Σοκ» ρευστότητας στην αγορά αναζητά
ο επιχειρηματικός και εμπορικός κόσμος
της Δυτικής Ελλάδας, μετά τα λουκέτα
στις επιχειρήσεις εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού. Τα βλέμματα των επιχειρηματιών είναι στην επόμενη ημέρα, που η κυβέρνηση
θα δώσει το πράσινο φως για τη λειτουργία
των επιχειρήσεων, διότι τότε θα ξεκινήσει
η ουσιαστική μάχη της επιβίωσης τους.
Θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν
οι επιχειρήσεις και με τι όρους;
Αυτή είναι η αγωνία των επιχειρηματιών σήμερα που καταγράφουν μηδενικούς τζίρους.
Το πρόβλημα είναι η έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας του
ασφυκτικού οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί και γι’αυτό το λόγο θεωρείται επιβεβλημένη η
εύκολη πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε χαμηλότοκα δάνεια, ώστε να πάρει
μπροστά η τοπική οικονομία.
Γιατί τι νόημα θα έχει να είναι
ανοικτά τα καταστήματα, αλλά χωρίς να έχουν εμπόρευμα ή προϊόντα στις προθήκες,
αφού οι προμηθευτές δεν θα
τους τροφοδοτούν;
Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, όπως η καταβολή
μισθού 800 ευρώ στους υπαλλήλους και η κάλυψης των
ασφαλιστικών τους εισφορών, αλλά και η ενίσχυση των
αυτοαπασχολούμενων με 800

το μέτρων που θα αφορά τις
επιχειρήσεις αποκλειστικά,
μετά τα πρώτα μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Και
αυτό διότι οι ανάγκες των
επιχειρήσεων μέχρι στιγμής
δεν είναι καταγεγραμμένες,
μιας και το τοπίο αλλάζει από
μήνα σε μήνα. Ο κ. Μαρλαφέκας συνιστά στους επιχειρηματίες λίγη ακόμη υπομονή και να δώσουν ένα μικρό
χρονικό περιθώριο στα συναρμόδια υπουργεία.

Κ. Ζαφειρόπουλος:
«Κομβικές οι τράπεζες»

ευρώ, δεν επαρκούν από μόνα τους να καλύψουν το χρηματοοικονομικό κενό της αγοράς. Είναι μέτρα βραχύβια
που σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να ξεκινήσουν τη
μηχανή της τοπικής οικονομίας, που αναζητά το στίγμα της
για την επόμενη ημέρα.

Πλ. Μαρλαφέκας:
«Έρχεται και άλλο πακέτο»
Μιλώντας στον
«Σ.Ε.» ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας,
πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας, εξηγεί ότι «τα μέτρα κινούνται στη
θετική κατεύθυνση. Έχουν

μπει οι βασικοί ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
και έπονται και άλλοι. Πρόκειται για επιχειρήσεις που
μένουν ανοικτές και μειωθεί
πάρα πολύ ο κύκλος εργασιών τους. Για παράδειγμα, η
κρύα – σερβιριζώμενη αγορά στην Ελλάδα, δηλαδή οι
επιχειρήσεις Horeca, έχουν
υποστεί σε όλες τις κατηγορίες μεγάλες απώλειες, της τάξεως του 40-50%. Ή, άλλο παράδειγμα, μικροί παραγωγοί
που είναι ανοικτοί, δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στα σούπερ-μάρκετ.
Η άποψη η δική μας, είναι
οι επιχειρήσεις που μένουν
ανοικτές να έχουν τη δυνατό-

τητα να μπαίνουν κάποια τμήματα τους, μέσω ΚΑΔ, στις
ευεργετικές διατάξεις» σημειώνει ο κ. Μαρλαφέκας.
Σε σχέση με το αίτημα του επιχειρηματικού και εμπορικού
κόσμου να δοθούν χαμηλότοκα δάνεια τις επιχειρήσεις, ο
κ. Μαρλαφέκας εξηγεί ότι «τέτοια μέτρα θα έρθουν. Ήδη η
Ευρωπαική Τράπεζα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δοθούν χρήματα στην οικονομία. Αυτό
όμως θα γίνει όταν ανοίξουν
οι επιχειρήσεις. Στην παρούσα φάση διαχειριζόμαστε το
κλείσιμο».
Σε σχέση με τη στήριξη των
επιχειρήσεων σημειώνει ότι
αναμένεται και άλλο πακέ-

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Πατρών Κωσταντίνος Ζαφειρόπουλος
σημειώνει ότι τα μέτρα που
εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση επαρκούν για να καλύψουν μόνο το... 10% των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Θεωρεί στη σωστή κατεύθυνση την ενίσχυση των
εργαζομένων με 800 ευρώ και
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, όμως παραμένουν πολλά ζητήματα ανοικτά.
«Για παράδειγμα το ότι θα
έχουμε ελάφρυνση στο ενοίκιο κατά 40%, ακούγεται μια
καλή κίνηση όμως και πάλι το
υπόλοιπο 60% πρέπει να πληρωθεί από επιχειρήσεις που

> Ζητά ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΒΙΠΕ Π. Μαντάς από τον Α. Γεωργιάδη

Μείωση κατά 40% αμοιβών και τελών

αφιέρωμα
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Μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων εντός
ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ,
ΕΠ για τις συνέπειες του κορωνοϊού ζήτησε, με επιστολή του, από τον
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ
Πέτρος Μαντάς.
Στην επιστολή του κ. Μαντά
χαρακτηριστικά αναφέρονται
τα εξής: «Με αφορμή την κυβερνητική απόφαση, με την
οποία μισθωτές επαγγελματικών ακινήτων θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος
του ακινήτου που νοικιάζουν,
για τους μήνες Μάρτιο και
Απρίλιο, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους της
δύσκολης κατάστασης που
πρόεκυψε λόγω κορωνοϊού

στην πατρίδα μας, συμφώνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και λαμβάνοντας
υπόψη ότι μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων με ΚΑΔ που
διακόπτουν υποχρεωτικά τη
λειτουργία τους, δια της ΠΝΠ
ή/και αναγκαστικά λόγω της
γενικής οικονομικής κατάστασης είναι εγκατεστημένες

σε Οργανωμένους Υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠΙΧ.
ΠΑΡΚΑ). Θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την περίπτωση της ισόποσης κατά 40%
μείωσης των αμοιβών και τελών διαχείρισης, προς τους
φορείς διαχείρισης των υποδοχέων, υιοθετώντας τα ίδια
κριτήρια κατανομής των βα-

ρών μεταξύ εγκατεστημένων
επιχειρήσεων και φορέων διαχείρισης, όπως πράξατε, ως
Κυβέρνηση, κατά τα ανωτέρω.
Η απόφασή σας αυτή έκτος
των άλλων θα δημιουργήσει
σημαντική υλική και ψυχολογική ανακούφιση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στη
βιομηχανία, η οποία ενώ είχε βρεθεί, κατά περίπτωση,
στο όριο της ανάκαμψης, τώρα γονατίζει σε μια απρόσμενη και «ύπουλη» κρίση που
ουδείς γνωρίζει το τέλος και
τις συνέπειες που επέρχονται.
Με τη βεβαιότητα της αποδοχής της πρότασης μας».

Τι σημαίνει η πρόταση
για «κούρεμα» ενοικίου
Τις κατηγορίες των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που δικαιούνται

«κούρεμα» του ενοικίου κατά
40%, για το δίμηνο Μαρτίου
– Απριλίου, αποσαφηνίζει η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Προκειμένου να μην υπάρχουν τριβές και διενέξεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, η ΠΝΠ διευκρινίζει,
ποιοι είναι οι δικαιούχοι και
θα καταβάλουν το 60% του
ενοικίου και ποιοι θα καταβάλλουν το πλήρες 100% του
ενοικίου.
Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν πρόκειται
για γενικευμένη μείωση των
ενοικίων, αλλά μόνο για ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
που πλήττεται η δραστηριότητά τους από την πανδημία
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θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις

είναι κλειστές και δεν έχουν
εισπράξεις. Ένα εμπορικό κατάστημα με ενοίκιο 2000 ευρώ θα πληρώσει για το Μάρτιο 1200 ευρώ και άλλα 1200
ευρώ τον Απρίλιο. Δεν θα
μπορεί να τα δώσει όλα αυτά
τα χρήματα» εξηγεί ο κ. Ζαφειρόπουλος.
Σε σχέση με τις απολύσεις
στον ιδιωτικό τομέα, ο ίδιος εξηγεί ότι είχε υπάρξει και
πριν την εμφάνιση της πανδημίας ένα σφοδρό κύμα μέχρι
τέλος Φεβρουαριου και έφθαναν τις 43.000 πανελλαδικά.
«Σε καμία περίπτωση δεν είναι
επιδίωξη ενός καταστήματος η
απόλυση του υπαλλήλου. Μην
ξεχνάμε ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι καταναλωτές. Δεν
έχουμε κανένα όφελος από
μια τέτοια κίνηση. Όμως ζητάμε περαιτέρω μέτρα στήριξης,
πλην της πληρωμής των 800
ευρώ που καλύπτουν ένα μι-

κρό χρονικό διάστημα» αναφέρει ο κ. Ζαφειρόπουλος.
Κατά τον ίδιο, ο εμπορικός κόσμος θέλει ξεκάθαρα το κράτος
να επωμιστεί τις ασφαλιστικές
του εισφορές και όχι να τους
τις μεταφέρει για τους υπόλοιπους μήνες, διότι το μόνο που
θα επιτευχθεί θα είναι μια ταυτόχρονη οικονομική καταιγίδα
στις επιχειρήσεις.
«Η μεταφορά των υποχρεώσεων για μερικούς μήνες δεν
μας λέει τίποτα. Και τις δικές
μας ασφαλιστικές υποχρεώσεις και των υπαλλήλων θα
πρέπει το κράτος να τις επωμιστεί για να υπάρξει ουσιαστική
ώθηση στην αγορά» σημειώνει ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Ενίσχυση 5000 ευρώ
στις επιχειρήσεις
Η πρόταση του εμπορικού κόσμου της Πάτρας είναι να δοθούν 5000 ευρώ στις εμπο-

ρικές επιχειρήσεις για να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους όταν
θα ανοίξουν που κανείς δεν
γνωρίζει πότε αυτό θα γίνει.
Ακόμα και εάν δοθεί το πράσινο φως στα καταστήματα
να ανοίξουν, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, λόγω έλλειψης εμπορεύματος.
Οι τράπεζες πλέον καλούνται
να παίξουν κομβικό ρόλο και
να παρέχουν διευκολύνσεις
ρευστότητας στις επιχειρήσεις,
την ώρα μάλιστα που όλα δείχνουν ότι θα χαθεί και ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής
κίνησης, αφού ελάχιστοι πλέον θα έχουν τη βούληση για
ένα ταξίδι.
«Κομβικό ρόλο παίζουν οι
τράπεζες που θα πρέπει να
ανοίξουν τη στρόφιγγα της
ρευστότητα και να παρέχουν
δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια ή ακόμα και άτοκα. Μόνο
έτσι μπορεί να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας και να
βάλουμε εμπορεύματα. Κανείς
δεν θα σου δίνει εάν δεν του
τα προπληρώσεις. Αυτό είναι
ξεκάθαρο» αναφέρει ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Τάση μείωσης συμβάσεων
Ο Διονύσης Κατσαϊτης, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού
Αχαΐας, αναφέρει ότι «υπάρ-

χουν
πολλές
επιχειρήσεις
που πλήττονται
όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Απολύσεις μέχρι
στιγμής δεν έχουν καταγραφεί
όμως η τάση που επικρατεί είναι να ζητηθεί περαιτέρω μείωση των συμβάσεων σε όσες
επιχειρήσεις είναι ανοικτές.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την
διεύρυνση των ΚΑΔ στις επιχειρήσεις που πρέπει να ενισχυθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιχειρηματίας που
έχει πλυντήριο και αποκλειστικοί του πελάτες είναι ξενοδοχεία και εστιατόρια. Και τα
δύο πλέον έχουν κλείσει. Αυτός ο επιχειρηματίας τις θα
κάνει;».
Για τη ρευστότητα στην αγορά
ο ίδιος εξηγεί ότι θα πρέπει να
δοθεί ενίσχυση μέσω των τραπεζών, τη στιγμή που οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
τρέχουν.
«Ένα πολύ μεγάλο βάσανο για
τις επιχειρήσεις είναι τα ενοίκια. Κατά την άποψή μου θα
έπρεπε να δοθεί το 100% των
ενοικίων. Υπάρχουν επιχειρήσεις με απίστευτα υψηλά
ενοίκια, ακόμα και 10.000 ευρώ και θα πρέπει να δώσουν
τα 6000 ευρώ ενώ είναι κλειστές. Αντιλαμβάνεστε για τι
κόστος μιλάμε» καταλήγει ο κ.
Κατσαϊτης.

διαχείρισης από φορείς

του κορονοϊού.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δικαίωμα καταβολής του 60% των μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου
και Απριλίου έχουν:
• Οι επιχειρήσεις που έχουν
διακόψει υποχρεωτικά τη

δραστηριότητά τους λόγω
αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης
λειτουργίας
για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, για τα
μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων, σε περίπτωση
που τα νοικιάζουν.
• Οι μισθωτοί στους οποίους

έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και
των δύο 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
• Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που διακόπτουν
υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης
του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας
τους, για τα μισθώματα που
τυχόν καταβάλλουν για τις
κύριες κατοικίες τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με την
ΠΟΜΙΔΑ το «κούρεμα» του
40% δεν αφορά:
• Τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα,
τους επιχειρηματίες, τους
εμπόρους, τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα
γενικά, τους συνταξιούχους,
τους εισοδηματίες και κάθε
άλλη κατηγορία ενοικιαστών
κύριας κατοικίας.
• Δεν αφορά μισθώματα δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής, προσωρινής διαμονής
και μισθώσεων για κάθε άλλο
είδος χρήσης πλην της κύριας κατοικίας εργαζόμενου του
οποίου η σύμβαση εργασίας
έχει ανασταλεί λόγω της αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως
στην οποία εργάζεται.

«Δεν ανεχόμαστε
άλλο εμπαιγμό»
«Ο Τεχνικός Κόσμος έχει το αντίδοτο
στον COVID-19», αναφέρει με καυστικό τρόπο ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ Βασίλειος Ν. Αϊβαλής, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, στηλιτεύοντας το
γεγονός ότι ο πληττόμενος τεχνικός κόσμος δεν εντάσσεται
στα μέτρα ενίσχυσης της πολιτείας από τον κορωνοϊό. Ουσιαστικά ο κλάδος έχει σταματήσει την δραστηριότητά του
εδώ και ενάμιση μήνα και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μέριμνα για τη στήριξή του.
Στον απόηχο των μέτρων ο κ. Αϊβαλής καταγγέλλει τα εξής:
«Με μεγάλη ικανοποίηση και θετική ανταπόκριση το σύνολο του τεχνικού κόσμου άκουσε τον Πρωθυπουργό της
Ελληνικής Κυβέρνησης στο διάγγελμά του, να εξαγγέλλει
πρόνοια και ευνοϊκές ρυθμίσεις για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων της χώρας που πλήττονται από το πρωτοφανές κύμα αναστολής
της οικονομικής δραστηριότητας και των έκτακτων μέτρων
που λαμβάνονται σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας
του SARS COVID-19.
Με την σημερινή όμως έκδοση του πίνακα των κωδικών
αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την
εξάπλωση του κορονωϊού στην επίσημη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών μετά εκπλήξεως μας πληροφορηθήκαμε ότι το σύνολο σχεδόν του τεχνικού κόσμου (μηχανικοί, τεχνικά γραφεία, κατασκευές κ.λ.π.) τελικά δεν πλήττεται!!!
Δηλαδή, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το σύνολο του τεχνικού και κατασκευαστικού κλάδου εργάζεται
ανεμπόδιστα, μέσω κανονικών συνθηκών εργασίας και υγιούς ανταγωνισμού, με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς να δέχονται τους πολίτες, που στριμώχνονται, για να μπουν στα γραφεία τους. Ενώ παράλληλα και
οι ίδιοι μελετούν, εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες Δόμησης, τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, τις
Διευθύνουσες Υπηρεσίες, τα γραφεία Πυρασφάλειας των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες Μεταφορών &
Συγκοινωνιών της αυτοδιοίκησης κ.ο.κ., μιας και όλες αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες παρεμπιπτόντως σφύζουν από
εξειδικευμένο υπαλληλικό προσωπικό, υποδέχονται κοινό με το σύνολο των υπηρεσιών τους σε πλήρη λειτουργία
και εξυπηρετούν, επιβλέπουν, αναρτούν και επεξεργάζονται
τα αιτήματα του κάθε συναδέλφου επαγγελματία μηχανικού
όπως και κάθε πολίτη άλλωστε!
Μέσα σε αυτό το κλίμα «κανονικότητας» συνεχίζουν να υλοποιούνται και όλες οι κατασκευές στην χώρα, ιδιωτικές και
δημόσιες ,μιας και ακόμη και σήμερα λειτουργούν όλες οι
επιχειρήσεις πώλησης οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών από τις οποίες γίνεται η προμήθεια των πρώτων υλών ενώ ταυτόχρονα οι εντολές εκτέλεσης ιδιωτικών
έργων έχουν πληθύνει σε βαθμό κορεσμού!!! Κύριοι, συγγνώμη για το ύφος, αλλά έτσι νιώθουμε… πλήρη εμπαιγμό και περιφρόνηση. Πλήρη απαξία και ευτελισμό σε αυτό
που προσφέρουμε και υλοποιούμε καθημερινά. Εμείς που
ως τεχνικός κόσμος αναλάβαμε μεγάλο μέρος από το φορτίο της κρίσης, που ουδέποτε ζητήσαμε ειδική μεταχείριση
από την Πολιτεία για τα δεινά που χτυπούσαν και συνεχίζουν και χτυπούν τον κλάδο, δεν ανεχόμαστε άλλον εμπαιγμό. Ζητάμε να αντιμετωπισθούμε, ως τεχνικός κόσμος, όλοι
ως πληττόμενοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Με ίσους
όρους, με ίδια δικαιώματα, με ίση μεταχείριση. Ο καθένας
στον «πόλεμο» αυτό πρέπει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του».
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Oι ΚΑΔ που εντάσσονται στα
Ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή 20.03.2020 από το Υπουργείο Οικονομικών η λίστα με τους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και εντάσσονται στα μέτρα
στήριξης. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους
κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα
στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες
οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων. Η λίστα θα
μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη
της κρίσης. Ήδη, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε τη διεύρυνση των κωδικών
δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά 100
ώστε τα μέτρα στήριξης λόγω κορωνοϊού να καλύπτουν πλέον 1,8 εκατ.
αντί για 1,4 εκατ. επιχειρήσεις, πολίτες και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι
πρώτοι ΚΑΔ που εντάχθηκαν είναι
οι εξής (Η λίστα με τις τελευταίες
προσθήκες υπάρχει στη σελ. 18):
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
0130 Πολλαπλασιασμός των φυτών
0311 Θαλάσσια αλιεία
0312 Αλιεία γλυκών υδάτων
0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
0322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
1083 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
1085 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων
και φαγητών
1101 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και
ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
1105 Ζυθοποιία
1310 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
1320 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330 Τελειοποίηση (φινίρισμα)
υφαντουργικών προϊόντων
1391 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
1392 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
1393 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
1394 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
1395 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396 Κατασκευή άλλων τεχνικών
και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
1399 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

1411 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413 Κατασκευή άλλων εξωτερικών
ενδυμάτων
1414 Κατασκευή εσωρούχων
1419 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων
και εξαρτημάτων ένδυσης
1420 Κατασκευή γούνινων ειδών
1431 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
1439 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
1511 Κατεργασία και δέψη δέρματος
• κατεργασία και βαφή γουναρικών
1512 Κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
1520 Κατασκευή υποδημάτων
1712 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
1721 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
1723 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729 Κατασκευή άλλων ειδών από
χαρτί και χαρτόνι
1811 Εκτύπωση εφημερίδων
1812 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και
προεγγραφής μέσων
1814 Βιβλιοδετικές και συναφείς
δραστηριότητες
1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
3101 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
3102 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103 Κατασκευή στρωμάτων
3109 Κατασκευή άλλων επίπλων
3212 Κατασκευή κοσμημάτων και
συναφών ειδών
3213 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230 Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε
είδους
3313 Επισκευή ηλεκτρονικού και
οπτικού εξοπλισμού
3314 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
4511 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
4519 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
4532 Λιανικό εμπόριο μερών και
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4540 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών
και εξαρτημάτων τους
4615 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση επίπλων,
ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών
και ειδών κιγκαλερίας
4616 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που

μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και
δερμάτινων προϊόντων
4618 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από
46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης,
46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
βασικών φαρμακευτικών προϊόντων,
46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών,
46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ιατρικών αναλώσιμων υλικών,
46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων,
46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών,
προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών,
46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
φαρμακευτικών σκευασμάτων
4619 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων,
προβιών και κατεργασμένου δέρματος
4634 Χονδρικό εμπόριο ποτών
4637 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
4639 Μη εξειδικευμένο χονδρικό
εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
4641 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων
και υποδημάτων
4643 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών
καθαρισμού
4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων
και καλλυντικών
4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων,
χαλιών και φωτιστικών
4648 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών
και κοσμημάτων
4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-

σμού και εξαρτημάτων
4664 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων
γραφείου
4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό
εμπόριο
4719 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από ειδη ψιλικών 47.19.10.01 και
περίπτερα 47.19.10.02
4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα
4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού
ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών,
χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων,
φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων
και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών
μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών
κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων
σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων
και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών
και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών
καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από
χαρτί 47.75.76.19

4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών
και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από:
• Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84,
• Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου,
άνθρακα και ξυλείας 47.78.85,
• Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων
αγροτικών
προϊόντων
π.δ.κ.α.
47.78.87,
• Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων
και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932 Εκμετάλλευση ταξί
4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές
επιβατών π.δ.κ.α.
5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
μεταφορές επιβατών
5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές
επιβατών
5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5222 Δραστηριότητες συναφείς με
τις πλωτές μεταφορές
5224 Διακίνηση φορτίων
5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης
5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811 Έκδοση βιβλίων
5812 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813 Έκδοση εφημερίδων
5814 Έκδοση έντυπων περιοδικών
κάθε είδους
5819 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
5911 Δραστηριότητες παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο
και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

Θέματα
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μέτρα στήριξης
5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
6391 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6910 Νομικές δραστηριότητες
7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
7211 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη
στη βιοτεχνολογία
7219 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη
σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
7220 Έρευνα & πειραματική ανάπτυξη στις
κοινωνικές & ανθρωπιστικές επιστήμες
7311 Διαφημιστικά γραφεία
7312 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και
διερμηνείας
7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών ειδών
7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
7733 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
7810 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης
εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού
7820 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης
προσωρινής απασχόλησης, εκτός από
78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης
προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού
7830 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16
Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου
δυναμικού για ιατρικές εργασίες
7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
8030 Δραστηριότητες έρευνας
8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βο-

ηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης,
υποδοχής κλπ)
8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8292 Δραστηριότητες συσκευασίας
8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
8423 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
8510 Προσχολική εκπαίδευση
8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552 Πολιτιστική εκπαίδευση
8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές
δραστηριότητες
8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
8810 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών
9001 Τέχνες του θεάματος
9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για
τις τέχνες του θεάματος
9003 Καλλιτεχνική δημιουργία
9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων
και συναφείς δραστηριότητες
9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και
αρχειοφυλακείων
9102 Δραστηριότητες μουσείων
9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και
κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής
και άλλων θεματικών πάρκων
9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
9512 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
9523 Επιδιόρθωση υποδημάτων και
δερμάτινων ειδών
9524 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
9525 Επισκευή ρολογιών & κοσμημάτων

9529 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων αισθητικής
9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
41112 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και
φυτών
461712 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση ποτών
869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019 Aλλες υπηρεσίες που αφορούν
την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
46111902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46111926 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
46171124 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού
και καφέ
46171125 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων
ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών,
στεφανιών και παρόμοιων ειδών
47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων,
κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από
εισαγωγή- ανθέων
52212901 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη
εκμεταλλευτή)
52212902 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται
από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται
από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται
από φοιτητικά εστιατόρια
94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94991602 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη
αθλητικών λεσχών
96091902 Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96091905 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907 Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)
96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
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7ος Διαγωνισμός
Επιχειρηματικών Ιδεών
Έως την Κυριακή 5 Απριλίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία
για την υποβολή προτάσεων στον διαγωνισμό επιχειρηματικού
πλάνου «John & Mary Pappajohn Business Plan Competition»
που διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ACT- American College of Thessaloniki.
Λόγω των ιδιαίτερων και δύσκολων καταστάσεων που έχουν
δημιουργηθεί εξαιτίας του κορωνoϊού, η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε να προσφέρει ένα τουλάχιστον
από τα πέντε χρηματικά βραβεία ύψους 4.000 ευρώ σε πρόταση που θα αφορά σε έργο σχετικό με την πρόληψη, διάγνωση,
θεραπεία, μετάδοση, διαχείριση, logistics πανδημιών και επιδημιών, υπό την προϋπόθεση πως η πρόταση θα καλύπτει τις
προδιαγραφές όσον αφορά στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, καθώς και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που μπορούν να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, μέσω των χρηματικών επάθλων που προσφέρει ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας
John Pappajohn. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την ιδέα για το επιχειρηματικό πλάνο τους μέχρι και
την Κυριακή 5 Απριλίου 2020 στο www.act.edu/pappajohnawards Η περιγραφή της ιδέας δεν πρέπει να ξεπερνάει τις
300 λέξεις και να περιλαμβάνει:
• το προτεινόμενο προϊόν/ υπηρεσίας
• το αγοραστικό κοινό στο οποίο στοχεύει
• το μοντέλο εσόδων της προτεινόμενης ιδέας (revenue model)
• τον νεωτερισμό/καινοτομία που χαρακτηρίζει την ιδέα
Η συμμετοχή και μόνο στον διαγωνισμό Pappajohn αποτελεί
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κάθε διαγωνιζόμενο να δοκιμάσει την ιδέα του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να
δικτυωθεί με φορείς και οργανισμούς που θα τον βοηθήσουν
στην περαιτέρω ανάπτυξη του εγχειρήματος του.
Επιπλέον, η επιτυχία στον διαγωνισμό, πέρα από το χρηματικό έπαθλο, λειτουργεί ως διαβατήριο για την εξεύρεση συνεργατών και επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε επόμενα στάδια.
Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρηματικότητας οργανώνει προγράμματα που προσφέρουν δωρεάν γνώση σε βασικούς τομείς
της επιχειρηματικής πραγματικότητας καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση από πεπειραμένους επιχειρηματίες μέσω του
δικτύου μεντόρων και συνεργατών που έχει αναπτύξει.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. :
Fax:
e-mail :
Διεύθυνση

Καλογήρου Αικατερίνη
Αποστολοπούλου Γεωργία
2610 367659/433
2610 367105
kalogir@eap.gr
gapostol@eap.gr
Πάροδος Αριστοτέλους 18,
Τ.Κ. 263 35, Πάτρα

Πάτρα 20/03/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΘΝΛ46ΨΖΣΘ-ΥΩΥ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2020

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ν.Π.Δ.Δ., διακηρύσσει ότι στις 23 Απριλίου 2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία του, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335
Πάτρα, Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Πάτρας για την κάλυψη των διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου».
Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να έχει ωφέλιμη επιφάνεια μεγαλύτερη από 850 τετραγωνικά
μέτρα και μικρότερη από 1.000 τετραγωνικά μέτρα χωρίς να προσμετράται ο χώρος του υπογείου
(εφόσον αυτός υπάρχει). Θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής που περικλείεται από την
Παραγλαύκια οδό και την Πατρών Κλάους και να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε κόμβο της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 91.000,00 ευρώ.
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για το 2020: 26.000,00 ευρώ
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για το 2021: 31.200,00 ευρώ
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για το 2022: 31.200,00 ευρώ
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη για το 2023: 2.600,00 ευρώ
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ένα εικοστό του ετήσιου ζητούμενου μισθώματος. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Τόπος υποβολής των Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών ΕΑΠ, Πάροδος Αριστοτέλους 18,
26335, Πάτρα.
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών: 23/04/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/04/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην
Αίθουσα Διαγωνισμών του ΕΑΠ, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα.
Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο: 23/03/2020 & 27/03/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες και να παραλάβουν την πλήρη
διακήρυξη του διαγωνισμού, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από 8.00 μέχρι 15.00) στο γραφείο
Προμηθειών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα τηλ 2610 367659/433 fax 2610 367105) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στα τηλ. 2610 367399.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος
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> ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Ο Δήμος Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι
από την προηγούμενη εβδομάδα, σε όλη την έκτασή του,
έχει ξεκινήσει η δράση ειδικών συνεργείων προς αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών. Σε όλη την έκταση του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ξεκίνησαν την
προηγούμενη εβδομάδα οι δράσεις κουνουποκτονίας από
ειδικά συνεργεία.
Σε Μεσολόγγι, Αιτωλικό και Κατοχή τα συνεργεία εφάρμοσαν το πρόγραμμα ψεκάζοντας επίγεια σε περιοχές όπου
υπάρχουν προνύμφες και παρατηρείται πρόβλημα καθώς
και σε φρεάτια ομβρίων. Η κουνουποκτονία ξεκίνησε φέτος
περίπου δεκαπέντε μέρες νωρίτερα, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του δημάρχου Κώστα Λύρου και της δημοτικής αρχής που επέδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά
παρά τις επιπρόσθετες δυσκολίες των ημερών ενώ θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβρη. Χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα
βιολογικά φάρμακα τρίτης γενιάς και παράλληλα γίνονται
μετρήσεις και λήψεις δειγμάτων. Στο πρόγραμμα είναι να
γίνουν και ψεκασμοί με τηλεκατευθυνόμενα ιπτάμενα οχήματα (drones).
> Δήμος Ναυπακτίας: Ο Δήμος Ναυπακτίας καλεί
εθελοντές και ενδιαφερόμενους φιλόζωους πολίτες να συνδράμουν στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων της περιοχής.
Συγκεκριμένα, λόγω του κλεισίματος των εστιατορίων και
καταστημάτων, αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται για
την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε ευαισθησία και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στα αδέσποτα ζώα. Ο
Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει
για τον κίνδυνο να παραμείνουν χωρίς τροφή αρκετά αδέσποτα, καλεί εθελοντές και ενδιαφερόμενους φιλόζωους
πολίτες να επικοινωνούν για ξηρά τροφή με τον αρμόδιο
Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Ναυπακτίας Ντίνο Ζορμπά στο τηλέφωνο: 6932307167. Η σίτιση των ζώων θα
γίνεται επώνυμα και οργανωμένα, όπως ορίζουν οι περιστάσεις.

> ΚΑΣΤΡΟ ΚΙΑΦΑΣ: Η ισχυρή́ σεισμική́ δόνηση, μεγέθους 5,6 Ρίχτερ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου της 21ης Μαρτίου, προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές
στο Κάστρο της Κιάφας, στον αρχαιολογικό χώρο του Σουλίου. Το κάστρο της Κιάφας αποτελεί το πλέον εμβληματικό́
από́ τα μνημεία του κηρυγμένου ως ιστορικού́ και διατηρητέου μνημείου και οριοθετημένου αρχαιολογικού́ χώρου του Σουλίου. Με εντολή της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, κλιμάκιο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, επισκέφτηκε αμέσως τον χώρο και κατέγραψε τις
ζημίες που υπέστη το κάστρο το οποίο έκτισε ο Αλής Πασάς,
το 1803. Οι ζημίες είναι εξαιρετικά́ σοβαρές, με κατάρρευση μεγάλων τμημάτων της τοιχοποιίας του, τόσο εξωτερικά́
όσο και εσωτερικά́, σε πολλαπλά́ σημεία της περιμέτρου
αλλά και των προμαχώνων του. Φθορές διαπιστώθηκαν και
στα κατάλοιπα των κτηρίων που διασώζονται στο εσωτερικό́
του -κυρίως στην περιοχή́ των δεξαμενών και των υπόγειων χώρων του δυτικού́ περιβόλου- τα οποία παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον.

> Αγρινίο: Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει συμβολική κινητοποίηση
στην εξωτερική πύλη του νοσοκομείου σήμερα Παρασκευή
27 Μάρτη και ώρα 11:30 π.μ. Σύμφωνα με τη ανακοίνωση,
σκοπός είναι η προβολή των αιτημάτων στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα του Νοσοκομείου Αγρινίου.
> Νέα Αβόρανη: Εν μέσω κορωνοϊού ολοκληρώθηκε
το έργο συντήρησης της γέφυρας της Ερημίτσας στη Νέα
Αβόρανη με την κατασκευή τοιχίου στήριξης στη νοτιοανατολική πλευρά. Έτσι η γέφυρα, με την πρωτοβουλία και
παρέμβαση της Περιφέρειας, διασώθηκε από τα ενδεχόμενα καταστροφών η και κατάρρευσης λόγω των διαβρώσεων
που είχαν υποστεί τα έδρανα στήριξής της. Η γέφυρα, αποτελεί το κυριότερο πέρασμα από το Αγρίνιο προς τη ανατολική Τριχωνίδα, Ναυπακτία και Ευρυτανία μέσω Προυσού.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Σε επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω κορωνοϊού αποφάσισε ο Δήμος Αγρινίου

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη
και άλλα μέτρα στήριξης

Aπόφαση για απαλλαγή από
Δημοτικά Τέλη σε επιχειρήσεις
του Δήμου Αγρινίου για την
αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 έλαβε
ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισήγησης του προέδρου της, αντιδημάρχου, Βασίλη Φωτάκη και σε
εναρμόνιση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις
που διακόπτουν υποχρεωτικά
τη λειτουργία τους, λόγω των
μέτρων αποτροπής διάδοσης
του κορωνοϊού, προβλέπεται:
• Απαλλαγή ανταποδοτικών
δημοτικών τελών για τους
επαγγελματικούς λογαριασμούς
παροχής ρεύματος για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.
• Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων
• Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων (5%)
• Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0.5%)

• Απαλλαγή καταβολής ενοικίου για τα δημοτικά ακίνητα που
στεγάζονται επιχειρήσεις που
σταμάτησαν υποχρεωτικά.
Το ζήτημα θα τεθεί και στη
προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αρωγή και από
τον Δήμο Μεσολογγίου
Η αρωγή προς τις πολλαπλά
βαλλόμενες επιχειρήσεις του
Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ήταν αντικείμενο συνεργασιών που είχαν ο Δήμαρχος και μέλη της Δημοτικής
Αρχής τις τελευταίες μέρες.
Είχε προηγηθεί συνάντηση του
Κώστα Λύρου την 13η Μαρτί-

ου στα γραφεία του Εμπορικού
Συλλόγου, όπου και έγινε μια
πρώτη συζήτηση δεδομένου
ότι οι επιχειρήσεις του Μεσολογγίου πλήττονται διπλά εξαιτίας της ακύρωσης των Εορτών
Εξόδου όπου είθισται κάθε
χρόνο η πόλη να κατακλύζεται
από κόσμο.
Μετά τα τελευταία δεδομένα
που επέφεραν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, τα
οποία αποτελούν πλέον το τελειωτικό «χτύπημα» για τις τοπικές επιχειρήσεις ο Δήμος
Ι.Π. Μεσολογγίου ανακοινώνει
τα παρακάτω:
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

• Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
(τραπεζοκαθίσματα).
• Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων επιχειρήσεων που
νοικιάζουν χώρους από το δήμο και η λειτουργία των έχει
ανασταλεί.
• Παράλληλα θα ζητηθεί ο σχεδιασμός ενός ειδικού προγράμματος για την πόλη του Μεσολογγίου η οποία βιώνει αυτή
την δύσκολη κατάσταση εδώ
και πάρα πολύ καιρό και όχι
μόνο λόγω κορωνοϊού. Όλα
αυτά ισχύουν για το διάστημα
που η χώρα θα βρίσκεται σε
κατάσταση καραντίνας.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Κώστας Λύρος τονίζει πώς: «Διεκδικήσαμε ως δήμαρχοι και ως
ΚΕΔΕ να απαλυνθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες σηκώνουν
ένα δυσανάλογο βάρος. Εκτός
των μέτρων που ήδη ανακοινώθηκαν, θα γνωστοποιήσουμε αυτή την κατάσταση προς τα
αρμόδια υπουργεία για να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης
ακόμη πιο εξειδικευμένα για
τον δήμο μας».

> Συνεργασία του Δήμου Ανδραβίδας με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημιουργία σταθμού
ΕΚΑΒ στo Κουρτέσι

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Κουρτέσι, εκεί όπου θα ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου για τη
δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ. Η συνεργασία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας περιλαμβάνει τη λειτουργία μόνιμου
σταθμού ΕΚΑΒ με στόχο τη διασφάλιση
της υγείας των δημοτών. Καθώς, η δημιουργία του σταθμού, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης των διασωστών
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των επειγόντων περιστατικών.
Το Κουρτέσι πλέον, θα αποτελεί σταθε-

ρό σταθμό στέγασης προσωπικού του
ΕΚΑΒ, με μόνιμη τοποθέτηση ασθενοφόρου σε 24ωρη βάση. Για την κάλυψη
των αναγκών της λειτουργίας αυτής της
καίριας και αναγκαίας υπηρεσίας, παραχωρήθηκε προς χρήση στο ΕΚΑΒ ο χώρος δίπλα στο κοινοτικό γραφείο.
Παρόντες στην αυτοψία του χώρου ήταν,
οι υπεύθυνοι του ΕΚΑΒ, η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακαλέτρη Γ.,
ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
κ. Βαγγελάκος Π. και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουρτεσίου κ. Σωτηρόπουλος Ν.
Εξάλλου, η Υπηρεσία Καθαριότητας του

Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ξεκίνησε
τις προληπτικές απολυμάνσεις σε όλους
τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους
σε κάθε χωριό και πόλη του Δήμου, στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Όπως έκανε
γνωστό ο Δήμος απολυμαίνονται όλοι
οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, όπως
παιδικές χαρές, δρόμοι, πεζοδρόμια, εκκλησίες και οι κάδοι απορριμμάτων. Για
την απολύμανση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά απολυμαντικά υγρά, μέσω υδροφόρου οχήματος του Δήμου.

> Για την πυροπροστασία των σχολείων Μεσολογγίου

Εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου

Με το ποσό των 139.500
ευρώ θα χρηματοδοτηθεί ο
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά από σχετική απόφαση του υπουργείου
Εσωτερικών.
Ο Δήμος είχε υποβάλλει αίτημα στις 10 Δεκεμβρίου για

ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», στο πλαίσιο σχετικής
πρόσκλησης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
Με την έγκριση θα γίνουν όλα

τα απαραίτητα για τον εξοπλισμό με μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες κ.λπ.) των
σχολείων του δήμου, έργο
που κρίνεται αναγκαίο για την
ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Κώστας Λύρος ευχαριστεί τον
υπουργό κ. Θεοδωρικάκο για
την ένταξη του αιτήματος και
επισημαίνει ότι η δουλειά που
γίνεται από την δημοτική αρχή στο πρώτο επτάμηνο ήδη
αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Επιστολή Φαρμάκη σε Βορίδη και Σταϊκούρα για στήριξη

Σημαντικό πλήγμα
στις καλλιέργειες φράουλας

Την ένταξη των επιχειρήσεων
παραγωγής και τυποποίησης
φράουλας που βρίσκονται
στις Περιφερειακές Ενότητες
Αχαΐας και Ηλείας, στα μέτρα
στήριξης που έχει εξαγγείλει
η Κυβέρνηση, ζητάει με επιστολή του προς τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης,
Μάκη Βορίδη και Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Φαρμάκης, στις
δύο Περιφερειακές Ενότητες
της Δυτικής Ελλάδας καλλιεργείται φράουλα πρώιμης παραγωγής σε έκταση 12.000
στρεμμάτων περίπου, μοναδική στην Ελλάδα, η οποία διατίθεται τόσο στην εγχώρια
όσο και – κυρίως - στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ωστόσο, τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν

κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε όλες τις χώρες
είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της κατανάλωσης, καθώς λαχαναγορές, εστιατόρια, ξενοδοχεία,
κλπ, ανέστειλαν τη λειτουργία
τους. Επίσης, σημαντικά είναι τα εμπόδια ακόμα και για
τις μεταφορές προς τις αγορές
του εξωτερικού. «Ήδη, αυτές τις ημέρες, το μεγαλύτε-

ρο μέρος της παραγωγής συγκομίζεται και καταστρέφεται,
ενώ για όσες ποσότητες φεύγουν στις αγορές η τιμή είναι εξαιρετικά μειωμένη (έως
0,50 ευρώ το κιλό), κάτι που
δεν ανταποκρίνεται επ’ ουδενί στο κόστος συγκομιδής
και συσκευασίας» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Για τους λόγους
αυτούς και δεδομένου ότι η

παραγωγή φράουλας είναι
υψηλού κόστους – περίπου
4.000 ευρώ ανά στρέμμα - ο
κ. Φαρμάκης ζητάει την ένταξη των μονάδων παραγωγής
και τυποποίησης φράουλας
στους κλάδους επιχειρήσεων
που θα λάβουν τα μέτρα στήριξης τα οποία έχει εξαγγείλει
η κυβέρνηση, κατ’ αναλογία
με τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας που εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά ισχυρής
εξαγωγικής δραστηριότητας
και σημαντικές απώλειες λόγω του κορωνοϊού. «Προσβλέπουμε από εσάς στην κατανόηση του προβλήματος,
ώστε να γίνουν από μέρους
σας οι κατάλληλες ενέργειες
για την οικονομική στήριξη
του δυναμικού αυτού κλάδου
του πρωτογενούς τομέα της
Περιφέρειάς μας» καταλήγει
στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης.

> Η Ζωή Αναστασοπούλου στη θέση του Μ. Αγιομυργιαννάκη

Ορκίστηκε η νέα σύμβουλος
Η νέα Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά», Ζωή Αναστασοπούλου, ορκίστηκε ενώπιον
του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη,
παρουσία του Προέδρου του
Περιφερειακού συμβουλίου
Τάκη Παπαδόπουλου.
Η κ. Αναστασοπούλου έχει

εκλεγεί στην ΠΕ Ηλείας και
καταλαμβάνει τη θέση του αειμνήστου, Μανώλη Αγιομυργιαννάκη. Μετά την πράξη
ορκωμοσίας ο κ. Φαρμάκης
συνεχάρη τη νέα περιφερειακή σύμβουλο και της ευχήθηκε
«καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της».

Η Ζωή Αναστασοπούλου γεννήθηκε στα Λεχαινά, όπου
μεγάλωσε, ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως δικηγόρος. Αποφοίτησε από τη
Νομική Σχολή Κομοτηνής,
όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
της Ενέργειας.

> Έκκληση στους πολίτες από τον Δήμο Μεσολογγίου

Σύσκεψη της επιτροπής
διαχείρισης της πανδημίας

Μία ακόμη σύσκεψη της επιτροπής διαχείρισης της κρίσης του κορωνοιού πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας
στο Δημαρχείο Μεσολογγίου με θέμα την
από κοινού λήψη και νέων αποφάσεων
λόγω της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο Δήμο όπως και σε ολόκληρη
την χώρα, μετά την λήψη αυστηρότερων
μέτρων από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Παρουσία του Δημάρχου Κώστα Λύρου,
όλων των αντιδημάρχων, του διοικητή του Νοσοκομείου Μεσολογγίου Πάνου Παπαδόπουλου, του Αστυνομικού
Διευθυντή Αιτωλίας Ιωάννη Νταλαχάνη,
κλιμακίου της ΕΟΕΔ, του προέδρου του
Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμου κ.α.
έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
Αυτά είναι η μέριμνα για τους εργαζομέ-

νους στο Δήμο Μεσολογγίου, ο εφοδιασμός με τρόφιμα σε δομές όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο εφοδιασμός και
η διανομή μέσων αποτροπής του ιού, η
καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας κ.α.
Από πλευράς του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου έγινε έκκληση προς επιχειρήσεις
και ιδιώτες να βοηθήσουν το Κοινωνικό
Παντοπωλείο συνδράμοντας και αυτοί με
την σειρά τους την προσπάθεια του Δήμου. Τα συσσίτια ξεκίνησαν από σήμερα,
αλλά οι έχοντες ανάγκη αυξάνονται και είναι πρέπον όσοι έχουν την δυνατότητα να
συνεισφέρουν.
Ανάγκες παρουσιάζονται και σε αίμα και
στο ίδιο πλαίσιο έγινε κάλεσμα σε όσους
δημότες μπορούν να προβούν σε αιμοδοσία. Πλέον το Κέντρο Αιμοδοσίας λειτουργεί στο ΚΑΠΗ Μεσολογγίου όπου

και παραχωρήθηκε από το Δήμο γι’ αυτό το σκοπό.
Κρίσιμο θέμα είναι η διαχείριση της καθαριότητας όπου πέραν των άλλων δυσχερειών τις τελευταίες μέρες το αρμόδιο
τμήμα του δήμου έχει να αντιμετωπίσει πολύ αυξημένο όγκο στερεών απορριμμάτων (πράγματα που βρίσκονταν σε
αποθήκες και οι δημότες αυτές τις μέρες
αποφάσισαν να κάνουν εκκαθάριση).
Τούτο καθίσταται επιβαρυντικό για την
λειτουργία της υπηρεσίας που δουλεύει
με λιγοστό προσωπικό και «υπερβάλλει
εαυτόν» για να είναι αποτελεσματική.
Η αντιδήμαρχος Περσεφώνη Μελαχρή
έκανε έκκληση προς τους πολίτες να μην
βγάζουν σκουπίδια πέραν των όσων παράγονται καθημερινά (οικιακά απορρίμματα), γιατί η υπηρεσία δεν θα μπορέσει
να ανταπεξέλθει άλλο.
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> Επιμελητήριο Αρκαδίας: Την απόλυτη στήριξη
του δηλώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας στην επιστολή που
απέστειλε η ΕΣΕΕ στους Υπουργούς: Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με την οποία ζητά να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του
βοηθήματος των 800 € και των ατομικών ευεργετικών μέτρων
και οι έμποροι/μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που έχουν συνδεδεμένες εταιρείες στο όνομά τους, με την μορφή των ΟΕ,
ΕΕ, ΕΠΕ και με ΚΑΔ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα η επιστολή της ΕΣΕΕ αναφέρει: «Κύριοι
Υπουργοί, Με τις διαρκείς παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά τις τελευταίες ημέρες, διευρύνεται συνεχώς ο
κατάλογος των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
επιχειρήσεων που θα λάβουν φορολογικές και ασφαλιστικές
διευκολύνσεις και επίσης συμμετέχουν στο έκτακτο βοήθημα
των 800 ευρώ. Μάλιστα, σήμερα εξαγγείλατε ότι, το πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σχεδιάζεται να επεκταθεί τον Απρίλιο, δεδομένης της κατάστασης
που διαμορφώνεται με την εξάπλωση του κορωνοϊού και την
αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από την επιδημία.
Ωστόσο, θέλουμε να θέσουμε στην προσοχή σας μία αδικία,
η οποία πρέπει να διορθωθεί. Υπάρχουν χιλιάδες μικροί και
μεσαίοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν την ατυχία να οργανώνουν την επιχείρησή τους με την νομική μορφή της προσωπικής εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, ενώ έχουν πληγεί το ίδιο από
την πρωτοφανή κρίση, αποκλείονται χωρίς πειστικό λόγο από
τα ατομικά ευεργετικά μέτρα. Συνακόλουθα, δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του βοηθήματος των 800 €, δεν
αναστέλλονται οι ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές τους,
δεν μετατίθενται για το μέλλον οι δόσεις των ρυθμίσεών τους
προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο και δεν διευθετούνται οι οφειλές τους προς τις Τράπεζες (από δάνεια, ατομικές πιστωτικές
κάρτες κλπ). Οι εμπορικές αυτές επιχειρήσεις μόνο ολιγάριθμες
δεν είναι, συνιστώντας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου
και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το 17,4% του συνολικού κλάδου του
εμπορίου (11,3% Ομόρρυθμες Εταιρείες, 3,4% Ετερόρρυθμες
Εταιρείες, 2,7% Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης).
Επειδή λοιπόν οι ως άνω εταιρείες και οι επιχειρηματίες που
τις λειτουργούν, διατηρούν τον οικογενειακό και μικρομεσαίο
χαρακτήρα τους και πλήττονται εξίσου με τις ατομικές επιχειρήσεις από την κρίση, είναι κοινωνικά δίκαιο να λάβετε τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να συμμετάσχουν και εκείνοι στο προστατευτικό πλέγμα που χτίζεται από την Πολιτεία.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις επόμενες διευρύνσεις που αναμφίβολα θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες,
παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στους δικαιούχους του βοηθήματος των 800 € και των ατομικών ευεργετικών μέτρων
και τους εμπόρους/μικρομεσαίους επιχειρηματίες που έχουν
συνδεδεμένες εταιρείες στο όνομά τους, με την μορφή των ΟΕ,
ΕΕ, ΕΠΕ και με ΚΑΔ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία.
Η ιδιότητά τους και η εξατομίκευσή τους αποδεικνύονται εύκολα από την υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, ως μη
μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχοντας την βεβαιότητα ότι
αντιλαμβάνεστε το δίκαιο του αιτήματός μας, παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες».
> ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Ανακοινώθηκε η λειτουργία της Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας και ο θάλαμος αρνητικής πίεσης, μετά
και από συντονισμένες προσπάθειες του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργου Ραγκούση με τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύση
Ακτύπη. Προς το παρόν η ΜΕΘ θα διαθέτει τρία κρεβάτια και
ισάριθμους ασθενείς, ενώ στο μέλλον θα μπορεί να εξυπηρετεί
περισσότερους. Το επόμενο διάστημα θα έλθει στη Ζάκυνθο
το ειδικευμένο προσωπικό, μετά τον διαγωνισμό που έγινε
πρόσφατα, που αφορά νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό,
εργατικό δυναμικό και λοιπές ειδικότητες.

> ΠΥΡΓΟΣ: Επικοινωνία είχε ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης
Αντωνακόπουλος με τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Χριστόπουλο όπου και τον ενημέρωσε σχετικά με την προμήθεια από
πλευράς του Δήμου του συστήματος QIAstar-Dx καθώς και την
προμήθεια 252 τεμαχίων κιτ για την ανίχνευση του κορονοιού covid-19. Εξάλλου ο Δήμαρχος με σημερινό του έγγραφο
προς τον Διοικητή της 6 ΥΠΕ ζητάει άμεσα να σταλούν στο
νοσοκομείο Πύργου 5 συσκευές αναπνευστήρες προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν στην ΜΕΘ.
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Οι Ελαιουργικές Επιχειρήσεις
Πατρών για τη δυσοσμία
Σχόλιο για τα κατά καιρούς δημοσιεύματα για το θέμα της δυσοσμίας που δημιουργήθηκε στην Πάτρα έκανε με επιστολή της η
«Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πατρών Α.Ε.». Διαβάζουμε:
«Χαιρόμαστε που μας δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσουμε, για άλλη μια φορά, ότι δεν αποτελούμε μέρος του προβλήματος αλλά
της λύσης του. Ας ακουστεί η άποψη μας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να πληροφορηθεί σωστά ο κόσμος και να γίνει κατανοητό το πρόβλημα.
Για τη μυρωδιά
Ο πυρήνας που φτάνει στο Πυρηνελουργείο στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου έχει πράγματι οσμές που εκλύονται όταν καίγεται η βιομάζα. Αυτό οφείλεται στο υλικό που στέλνουν τα ελαιοτριβεία –Όχι σε εμάς- που πλέον παραλαμβάνουμε σε αργούς
ρυθμούς λόγω καθυστερήσεων της συγκομιδής ελαιοκάρπου
έως και αυτές τις μέρες.
Τα τελευταία φορτία που δέχεται το εργοστάσιο αφορούν μικροποσότητες που συγκεντρώνονται για ημέρες στο τέλος της περιόδου στα ελαιοτριβεία, μέχρι να συμπληρωθεί ικανή ποσότητα που να δικαιολογεί το κόστος μεταφοράς. Έχουν ήδη λοιπόν
υποστεί ζυμώσεις και έχουν οσμές.
Το Πυρηνελουργείο είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την βιομάζα
και άμεσα να την επεξεργαστεί. Η ύπαρξη οσμών όμως δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει επειδή τις τελευταίες ημέρες
της ελαιοσυγκομιδής δημιουργούνται καθυστερήσεις σε όλο τον
κλάδο.
Ούτε μπορεί να παρανομήσει διώχνοντας την βιομάζα.
Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας να δεχόμαστε τον πυρήνα και εποπτευόμαστε από τις διοικητικές αρχές.
Αν δεν δεχόμασταν άλλωστε τον πυρήνα των ελαιοτριβείων,
εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι θα μόλυναν το περιβάλλον αφού η
επιβλαβής βιομάζα θα κατέληγε στον υδροφόρο ορίζοντα και τη
γη μας. Είμαστε ο τελευταίος κρίκος της ελαιοκομίας αλλά από
τους πλέον χρήσιμους και περιβαλλοντικά αποδοτικούς.
Για την άμεση ανταπόκριση της εταιρείας
Όταν επικοινώνησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της ΠΔΕ για το πρόβλημα αποφασίσαμε να κλείσουμε άμεσα τη μονάδα για 3 ημέρες ώστε να μην ενοχλούνται οι πολίτες.
Επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της περιόδου και δεν υπάρχουν
μεγάλες ποσότητες για επεξεργασία κάτι τέτοιο είναι εφικτό -έστω
και με ζημία της εταιρείας.
Είμαστε σε συνεργασία με την ΠΔΕ για τις επόμενες ημέρες λειτουργίας που χρειάζεται η μονάδα για να ολοκληρώσει το έργο
της. Πάντα άλλωστε συνεργαζόμαστε με όλες τις αρμόδιες αρχές.
Σε ότι μας αναλογεί, σημειώνουμε ότι έχουμε προτείνει να υπάρχει αρχή και τέλος της ελαιοκομικής περιόδου όσο αφορά την
έγκαιρη συλλογή του ελαιόκαρπου, για να μην επαναλαμβάνεται το πρόβλημα.
Για την κοινωνική ευθύνη της εταιρείας και τον κορωνοϊό
Τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας για το προσωπικό μας και τη
δημόσια υγεία. Δοκιμαζόμαστε κι εμείς άλλωστε όπως όλοι οι
Πατρινοί και Έλληνες πολίτες από την επιδημία.
Λειτουργούμε υπεύθυνα και σεβόμαστε τον πολίτη. Είμαστε στο
πλευρό όλων των πολιτών της Αχαΐας, αν και παρεξηγημένοι
πολλές φορές με αφορμή και τις τελευταίες δημοσιεύσεις.
Κλείνουμε με την ευχή να αντιπαρέλθουμε ως κοινωνία όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα τις δυσκολίες της επιδημίας.
Το Πυρηνελουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει θέσεις εργασίαςφθάνοντας τις 400 οικογένειες στην τοπική οικονομία (υπάλληλοι, προμηθευτές, Λιοτρίβια, μεταφορικές κλπ). Ταυτόχρονα θα
συνεχίσουμε να διατηρούμε τον πράσινο χαρακτήρα του, προστατεύοντας το περιβάλλον και επενδύοντας στην τεχνολογία
(συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών) για να είναι διαρκώς
πιο αποτελεσματικό.
Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεση σας για κάθε ζήτημα που μπορεί να ανακύψει».

> Συμπληρωματικές κινήσεις από το ΥΠΟΙΚ

Και νέοι ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης

Nέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας επιχειρήσεων που θα
ενισχυθούν λόγω της πανδημίας
ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι νέοι 100 ΚΑΔ που
προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες είναι οι εξής:
01192 Καλλιέργεια ανθέων και
μπουμπουκιών ανθέων σπόρων
ανθέων
01293 Καλλιέργεια φυτικών
υλών που χρησιμοποιούνται για
σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα,
βάτες, βαφή ή δέψη
01491902 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01493 Παραγωγή ακατέργαστων
γουνοδερμάτων και διάφορων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
01631012 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων
πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01631013 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων
πώληση για λογαριασμό τρίτων)
103923 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών
με κέλυφος, αράπικων φιστικιών,
που διαθέτονται καβουρδισμένα,
αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
1052 Παραγωγή παγωτών
10711101 Παραγωγή τυροπιτών,
σάντουιτς & παρόμοιων ειδών
107112 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
1082 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
16292 Κατασκευή ειδών από
φελλό, άχυρο ή Άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
162911 Κατασκευή εργαλείων,
στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για
σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων
για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια,
από ξύλο
162912 Κατασκευή επιτραπέζιων
και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
162913 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων,
θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων
διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16291401 Κατασκευή ξύλινων
κορνιζών
16291402 Κατασκευή ξύλινων
κουρτινόβεργων
16291403 Κατασκευή ξύλινων
μικροαντικειμένων
16291404 Κατασκευή ξύλινων
σκαλών

16291405 Κατασκευή οδοντογλυφίδων
172213 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών
και παρόμοιων ειδών, από χαρτί
ή χαρτόνι
2030 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και
μαστιχών
20414 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
2042 Παραγωγή αρωμάτων και
παρασκευασμάτων καλλωπισμού
205113 Παραγωγή πυροτεχνημάτων
205114 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης και άλλων
πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
2053 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
222925 Κατασκευή εφοδίων
γραφείου ή σχολικών εφοδίων
από πλαστικές ύλες
23192201 Κατασκευή γυαλιών
για φακούς οράσεως και οπτικούς
κρυστάλλους
2592 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
2599 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
2651 Κατασκευή οργάνων και
συσκευών μέτρησης, δοκιμών και
πλοήγησης
2660 Κατασκευή ακτινολογικών
και ηλεκτρονικών μηχανημάτων
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
2740 Κατασκευή ηλεκτρολογικού
φωτιστικού εξοπλισμού
3092 Κατασκευή ποδηλάτων και
αναπηρικών αμαξιδίων
3250 Κατασκευή ιατρικών και
οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
3299 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
3312 Επισκευή μηχανημάτων
3315 Επισκευή και συντήρηση
πλοίων και σκαφών
3316 Επισκευή και συντήρηση
αεροσκαφών & διαστημόπλοιων
35302 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού
αέρα και νερού
4520 Συντήρηση και επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων
4531 Χονδρικό εμπόριο μερών
και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων
4614 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
που μεσολαβούν στην πώληση
μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων & αεροσκαφών
46311215 Χονδρικό εμπόριο
ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατι-

σμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
4636 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
4638 Χονδρικό εμπόριο άλλων
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και
μαλακίων
47241608 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
47241610 Λιανικό εμπόριο
φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής
και γλυκισμάτων
47241611 Λιανικό εμπόριο
φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
472417 Λιανικό εμπόριο ειδών
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
4725 Λιανικό εμπόριο ποτών σε
εξειδικευμένα καταστήματα
4774 Λιανικό εμπόριο ιατρικών
και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4799 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
4910 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4920 Σιδηροδρομικές μεταφορές
εμπορευμάτων
4941 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
5020 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
μεταφορές εμπορευμάτων
5040 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
5121 Αεροπορικές μεταφορές
εμπορευμάτων
5221 Δραστηριότητες συναφείς
με τις χερσαίες μεταφορές
5223 Δραστηριότητες συναφείς
με τις αεροπορικές μεταφορές
56291 Υπηρεσίες εστιατορίου επί
συμβάσει
61901002 Υπηρεσίες ραδιοταξί
61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε
χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
6399 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
6820 Εκμίσθωση και διαχείριση
ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
69202 Λογιστικές υπηρεσίες
69203 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69204 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
7022 Δραστηριότητες παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών και
άλλων συμβουλών διαχείρισης
7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
7112 Δραστηριότητες μηχανικών
και συναφείς δραστηριότητες πα-

ροχής τεχνικών συμβουλών
7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
7712 Ενοικίαση και εκμίσθωση
φορτηγών
7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών
εξοπλισμού και υλικών αγαθών
π.δ.κ.α.
841315 Διοικητικές υπηρεσίες
που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία
με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και
τα εστιατόρια
841316 Διοικητικές υπηρεσίες
που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
8621 Δραστηριότητες άσκησης
γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
8622 Δραστηριότητες άσκησης
ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
869012 Υπηρεσίες νοσοκόμου
869014 Υπηρεσίες ασθενοφόρων
869015 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
869016 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
869017 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
8899 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος π.δ.κ.α.
96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96091910 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κ.λπ.)
• Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου
τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή
εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων
των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση
ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο
για τους καταναλωτές.
• Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media)
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) κατά την έκδοση της
παρούσας ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και θα ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης
της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αγροτική Ανάπτυξη

> Ο χυμός του ροδιού είναι εκείνος που κερδίζει τους καταναλωτές

Ρόδι: Φυσικό αντιοξειδωτικό
που ανεβάζει πωλήσεις!

Τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας

Ένα προϊόν που έχει κατακτήσει την δική του θέση στις επιλογές των καταναλωτών λόγω της ιδιαίτερης αξίας του αποτελεί το ρόδι. Ειδικά ο χυμός ροδιού, που
αποτελεί την επεξεργασμένη μορφή του,
είναι από εκείνα τα προϊόντα που έχουν
αποκτήσει ταυτότητα χάρη στις ευεργετικές του ιδιότητες. Μιλώντας στο Σ.Ε. ο
Χρήστος Ακρίδας, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χυμού ροδιού στην
περιοχή, επισημαίνει ότι σε αντίθεση με
άλλους κλάδους τις τελευταίες εβδομάδες
ο ίδιος είδε τις πωλήσεις του να αυξάνονται και μάλιστα σημαντικά. Ο λόγος;
Ο χυμός του ροδιού θεωρείται φυσικό
αντιοξειδωτικό που ενισχύει σημαντικά
το σύστημα άμυνας του οργανισμού και
σε μια τέτοια χρονική συγκυρία πολλοί
καταναλωτές έσπευσαν να το αγοράσουν
μαζικά για να θωρακιστούν.
«Αυτές τις ημέρες έχουμε αύξηση των
πωλήσεων. Ο λόγος είναι πολύ απλός: το ρόδι θεωρείται σημαντικό
για την άμυνα του οργανισμού. Οπότε ο κόσμος
στράφηκε σε αυτό», αναφέρει ο κ. Ακρίδας. Και
συμπληρώνει ότι «το ρόδι είναι γνωστό
ότι είναι αντιοξειδωτικό και ανήκει στις
υπετροφές. Όταν λέμε βέβαια για αύξηση δεν μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα.
Όμως από τότε που άρχισαν τα μέτρα για
την πανδημία, ειδικότερα το τελευταίο
20ήμερο παρατηρήθηκε μια σημαντική
αύξηση στη ζήτηση του ροδιού» εξηγεί ο
κ. Ακρίδας.
Ο Χρήστος Ακρίδας είναι ο επιχειρηματίας που εδώ και αρκετούς μήνες έχει
μπει στη ζωή μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το ρόδι-Ακρίδας, όπως είναι το όνομα του χυμού από ρόδι που παράγει η
επιχείρηση του και έχει κατακτήσει τους
καταναλωτές.
Η μονάδα βρίσκεται στην περιοχή των
Κάτω Συχαινών και διακινεί τα προϊόντα
του σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ.
Ως προς την καλλιέργειά του ροδιού, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δύσκολη
γιατί είναι ένα προϊόν που δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς. Είναι όμως μια
καλλιέργεια που χρειάζεται πολλές ώρες
στο χωράφι.
Πρόκειται για προϊόν που τα τελευταία

χρόνια η παραγωγή του έχει ανέβει πάρα πολύ, όπως επίσης και η ζήτησή του.
Η διατροφική του αξία είναι μάλιστα τριπλάσια του πορτοκαλιού.
Το 2000 δεν υπήρχαν καθόλου καλλιέργειες ροδιού, εκτός από την περιοχή της
Ερμιονίδας στην Αργολίδα, όπου καλλιεργείται η τοπική ποικιλία της Ερμιόνης.
Από εκεί και πέρα έγιναν τα βήματα και
τελικά τα τελευταία 19 χρόνια φθάσαμε
σε αυτό το επιθυμητό σημείο. Το ρόδι ως
φρούτο δεν θεωρείται ακριβό, μιας και η
τιμή του στη λιανική δεν ξεπερνάει το 1
με 1.5 ευρώ. Όμως αρκετοί καταναλωτές
το αναζητούν τα Χριστούγεννα για να το
βάλουν στο γιορτινό τους τραπέζι, όταν η
συγκομιδή, που γίνεται στα μέσα και τέλη
Οκτωβρίου, έχει τελειώσει. Έτσι το αγοράζουν σε τριπλάσια τιμή.

Η εταιρεία και οι εκτάσεις
Ο κ. Ακρίδας ξεκίνησε την καλλιέργεια
τον Ιούνιο του 2011 με γύρω στα 300
δέντρα οπωρώνων ροδιάς. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 2500 δέντρα. Το 2013 έγινε
δοκιμαστικά χυμοποίηση κάνοντας διάφορες μίξεις ποικιλιών. Ένα χρόνο μετά έγινε μια πολύ καλή μίξη ποικιλιών
και τελικά το 2015 έλαβε την απόφαση
να κάνει μονάδα στα Κάτω Συχαινά. Οι
ροδιές βρίσκονται σε Αχαία και Αιτωλοακαρνανία και είναι περίπου 25 στρέμματα.
Στην αρχή το προϊόν του ροδιού υπό
μορφή χυμού δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και ο λόγος ήταν ότι είχαν κυκλοφορήσει προϊόντα από άλλους παραγωγούς που δεν ήταν ελκυστικά, κάτι το
οποίο αντιλήφθηκε έγκαιρα ο κ. Ακρίδας. Η κατάληξη ήταν καταναλωτές που
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με
το χυμοποιημένο ρόδι να μη θέλουν να
το δοκιμάσουν ξανά. Ο λόγος ήταν ότι
τότε άφηνε μια υπόξινη γεύση σε αυτόν
που το δοκίμαζε, επειδή τα ρόδια που
είχαν χρησιμοποιηθεί δεν είχαν ωριμάσει σωστά. Ουσιαστικά παραγόταν προϊόν από ένα φρούτο που ήταν άγουρο
και αυτός ήταν και ο λόγος της κακής
ποιότητας. Τη συγκεκριμένη μέθοδο ο
κ. Ακρίδας δεν την ακολούθησε, καθώς
είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή
τι έπρεπε να κάνει και έτσι το προϊόν
του σήμερα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ελκυστικό.

Η καλλιέργεια της ροδιάς αποτελεί μια
από τις πιο ελκυστικές καλλιέργειες για
όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον
κλάδο της δεντροκομίας, τόσο λόγω της
μεγάλης ζήτησης των προϊόντων αλλά
και λόγω των γενικότερων συνθηκών
της παραγωγικής τους διαδικασίας.
Το ενδιαφέρον για τα αντιοξειδωτικά έχει
αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια
και ειδικά για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην υγεία του ανθρώπου. Ο χυμός ροδίου αποτελεί σημαντική πηγή
αντιοξειδωτικών, γι΄ αυτό η καλλιέργεια
της ροδιάς κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις εναλλακτικές καλλιέργειες που προτιμούν οι Έλληνες παραγωγοί.

Εδαφοκλιματικές συνθήκες
Άριστες κλιματικές συνθήκες για τη ροδιά έχουν οι περιοχές με ζεστά και μακρά καλοκαίρια (μέγιστη θερμοκρασία
38°C), ήπιο χειμώνα όπου η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω των
-11°C, και χωρίς βροχές κατά την περίοδο ωρίμασης των καρπών.
Προτιμά τα βαθιά αργιλώδη εδάφη, αν
και αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε αμμώδη και πηλώδη καλά μεταγγιζόμενα
εδάφη. Μακρές περιόδους με υπερβολική υγρασία μειώνουν τις αποδόσεις και
την ποιότητα των καρπών. Ανέχεται τα
ασβεστούχα, αλκαλικά εδάφη (αγωγιμότητα 4,5ds/m) και βαθιά, όξινα πηλοαμμώδη και σε μεγάλη γκάμα εδαφών μεταξύ αυτών των ακραίων περιπτώσεων. Το
άριστο pH του εδάφους κυμαίνεται μεταξύ 6,5-7,5. Η ροδιά είναι μέτρια ανεκτική στα άλατα και μπορεί να ανεχθεί άρδευση με νερό που περιέχει 2000- 2500
ppm άλατα.

Απόδοση
Η εμπορικά αξιοποιήσιμη παραγωγή, ξεκινάει το 3ο έτος, µε το µέσο όρο της αναμενόμενης απόδοσης να ανέρχεται στα
1000 κιλά/στρ περίπου. Όσον αφορά
την τιμή διάθεσης των ροδιών, σύμφωνα µε τις εκτιμήσεις των παραγωγών, η τιμή πώλησης κυμαίνεται περίπου στο 1 €/
κιλό. Επισημαίνεται ότι η εμπορική αξία
του καρπού επηρεάζεται κατά κύριο λόγο
από το μέγεθός του. Έτσι, τα μεγαλύτερου
μεγέθους ρόδια (>400 γρ.), πωλούνται
ακριβότερα, ενώ τα πολύ μικρού μεγέθους
έχουν ελάχιστη εμπορική αξία. Επίσης,
ο καρπός πρέπει να έχει έντονο κόκκινο
χρώμα και καλά διαμορφωμένο στρέµµα
για να έχει αυξημένη εμπορική αξία. Ένας
καλός οπωρώνας 8-10 ετών, αποδίδει
1,8-2,5 τόνους/στρ εμπορεύσιμα ρόδια,
ενώ η απόδοση ελαττώνεται βαθμιαία μετά το 25o-30ο έτος.
Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και ο
συνδυασμός της εκτέλεσης των εργασιών,
μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση κερδοφόρα νωρίτερα
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Ενδιαφέρουν...
Μέτρα για τους αγρότες

Το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από συνεννόηση με
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη
Βορίδη προχώρησε στην εξειδίκευση των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη Γεωργία και την Αλιεία της
χώρας μας και οι οποίες περιελήφθησαν στη σχετική λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης
που εξήγγειλε η Κυβέρνηση.
• Αναστέλλεται η εξόφληση κάθε είδους υποχρεώσεων
προς το Δημόσιο.
• Στις αρχές Απριλίου θα δοθούν 800 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνονται αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις που
πλήττονται), για το διάστημα 15 Μαρτίου - 30 Απριλίου.
• Αναστέλλεται επίσης για τέσσερις μήνες η εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων και για τρεις μήνες η πληρωμή
εισφορών και δόσεων στα Ταμεία.
• Δάνεια σε επιχειρήσεις με την μορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής θα μοιράσει το κράτος. Το ποσό που θα
διατεθεί θα είναι 1 δισ. ευρώ και θα ξεπληρωθεί μελλοντικά με χαμηλό τόκο. Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν
πρόσβαση σε τράπεζες.
• Επίσης δίνεται επιδότηση επιτοκίου των δανείων τους
για διάστημα 3 μηνών, πέρα από το πάγωμα στην εξόφληση μέρους των δόσεων που εξήγγειλαν οι τράπεζες.
Η λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα:
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
130 Πολλαπλασιασμός των φυτών
311 Θαλάσσια Αλιεία
312 Αλιεία γλυκών υδάτων
321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
1101 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που
υφίστανται ζύμωση
1105 Ζυθοποιία
4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρομοίων ειδών
47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών,
βρύων & λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712 Λιανικό εμπόριο μετά από εισαγωγή ανθέων.

Αναστολή προγραμμάτων
κατάρτισης νέων γεωργών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που
αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλειστές θα
παραμείνουν οι έξι επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) και τα
οικοτροφεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η απόφαση πάρθηκε
«στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πγια τη αποφυγή
της διάδοσης του SARS-CoV-2 στη χώρα, και αφορούν τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Αναστέλλονται
οι αιτήσεις ΟΣΔΕ 2020
Η αναστολή υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ θα ισχύσει για
τουλάχιστον δύο εβδομάδες από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα δέχεται τις σχετικές αιτήσεις το διάστημα αυτό ώστε να μην παρατηρηθεί συνωστισμός στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
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Συνέχεια από τη σελ. 9

Η επιστήμη για τον SARSCov-2
που θα μπορούσε να αποτελέσει βιολογικό όπλο όπως πιστεύουν
οι απανταχού της γης συνωμοσιολόγοι, αλλά είναι αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης. Αν ο νέος κορωνοϊός ήταν προϊόν γενετικής προέλευσης, επισημαίνουν οι ερευνητές στην νέα μελέτη θα εντοπίζαμε
τις νέες γενετικές αλληλουχίες που είχαν εισαχθεί στο γονιδίωμα.
Ωστόσο οι ερευνητές βλέπουν ότι τα τμήματα του γονιδιώματος του
νέου κορωνοϊού που διαφέρει από την αλληλουχία του γονιδιώματος των νυχτερίδων, έχουν διασκορπισθεί στο DNA με τυχαίο
τρόπο ακριβώς όπως θα συνέβαινε εφόσον ο ιός αποτελούσε προϊόν φυσικής εξέλιξης.
Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να γίνεται έλεγχος
του κορωνοϊού στο γενικό πληθυσμό όπως γίνεται στην Νότιο Κορέα με ανίχνευση αντιγόνων ή αντισωμάτων, πράγμα ανέφικτο να
το σηκώσει το Ελληνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η άλλη άποψη,
με την οποία πολλοί συμφωνούν είναι: Επιλέγω να μην εξεταστώ
για τον SARS-Cov-19 και να μείνω σπίτι. Έχει την λογική, ότι πέραν της επιδημιολογικής καταγραφής του πληθυσμού που οπωσδήποτε είναι χρήσιμη, δεν προσφέρει θεραπεία. Αυτή έχει υποστηριχτεί με επιχειρήματα από πολλούς ερευνητές και ειδικούς. Η
άποψη αυτή φαίνεται να αποτελεί την απάντηση για την ανάσχεση
της διασποράς και την θεραπεία: Μένουμε σπίτι μας, αποφεύγουμε
τον συνωστισμό, ακολουθούμε με ιερή ευλάβεια τις οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας.
Η Γνώση και η Έρευνα είναι η Ασπίδα και το Απόλυτο Φάρμακο.
Ο κ. Γιάννης Ματσούκας είναι καθηγητής Χημείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΔΑ: 9ΖΟΕ46ΨΖΣΘ-Ρ5Β
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή
και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού
λόγου» στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-032020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προσφέρει συνολικά 400 θέσεις φοίτησης στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής:
ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου», οι
οποίες διαμοιράζονται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ως εξής: 200 θέσεις με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο και 200 θέσεις με έναρξη φοίτησης το εαρινό
εξάμηνο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 500
αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.
• Για την εισαγωγή των φοιτητών στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης: οι
θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο θα καλυφθούν από τους πρώτους 200 υποψηφίους, οι θέσεις
για το εαρινό από τους επόμενους 200 και οι υπόλοιπες 100 θέσεις επιλαχόντων για τα κενά
που ενδεχομένως θα προκύψουν στις δύο πρώτες κατηγορίες εισακτέων.
• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του
αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και
των απορριφθέντων του Προγράμματος. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 26
Ιουνίου 2020.
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.
• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον
ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
• Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο
Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.
• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ,
σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.
eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την
αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 55/Α/11.03.2020), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eap.gr, είτε
τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα: (2610) 367 300, 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα
Παραρτήματα του ΕΑΠ ανά πόλη ως εξής:
Αθήνα: τηλ. 210 9097229, 9097207 · Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail:
e-mail: infoathens@eap.gr
anmakedonia@eap.gr
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 ·
Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail:
e-mail: thessaloniki@eap.gr
ditmakedonia@eap.gr
Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail:
Παράρτημα Αρχανών – Αστερουσίων:
thessalia@eap.gr
τηλ. 2813 404031 · e-mail: crete@eap.gr
Τρίπολη: τηλ. 2710 230263 · e-mail:
Παράρτημα Ιωαννίνων: τηλ. 26510
peloponnisos@eap.gr
09129 · e-mail: ipeiros@eap.gr
Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Θέματα - Ανακοινώσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

34. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ):

ΑΔΑ: 9Ω7Ι46ΨΖΣΘ-01Κ
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-03-2020
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό
Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του
2020 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών
θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
800 6. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανι(ΕΛΠ):
σμών (ΔΕΟ):
2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
600 7. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ):
(ΕΠΟ):
3. Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός (ΙΣΠ):
100 8. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ):
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
4. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ):
250
5. Πληροφορική (ΠΛΗ):
1200
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

θέσεις
1500
500
300

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών
θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
θέσεις
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ):
300 11. Master in Business Administration
450
(MBA):
2. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ):
800 12. Τραπεζική (ΤΡΑ):
455
3. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και
180 13. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
450
Χριστιανικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ):
(ΔΠΜ):
4. Language Education for Refugees and
150 14. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 390
Migrants (LRM):
(ΔΤΕ):
5. The Teaching of English as a Foreign/
200 15. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ):
430
International Language (AGG):
6. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για
150 16. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, 150
εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ):
Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ):
7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης
100 17. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο200
Γλώσσας (ΓΕΡ):
νομία (ΚΑΟ):
8. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ):
100 18. Supply Chain Management (SCM):
125
9. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστή200 19. Εγκληματολογικές και ποινικές
110
ματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και
προσεγγίσεις της διαφθοράς, του
μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA):
οικονομικού και του οργανωμένου
εγκλήματος (ΠΕΔ)
10. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ):
250 20. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων
200
Νοσημάτων (ΓΧΝ):
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
21. Διαχερίση Αποβλήτων (ΔΙΑ):
335 28. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ): 260
22. Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας
350 29. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου
90
(ΔΙΠ):
Υπολογισμού (ΣΔΥ):
23. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ):
420 30. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 100
(ΠΣΦ):
24. Περιβαλλοντική Κατάλυση για
200 31. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές 100
Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής
Κατασκευές (ΣΜΑ):
Ενέργειας (ΚΠΠΒ):
25. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών
300 32. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση
60
των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ):
(ΧΒΑ):
26. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθημα120 33. Βιοπληροφορική και Νευροπληρο60
τικά (ΜΣΜΒ):
φορική (ΒΝΠ):
27. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληρο- 220
φοριακά Συστήματα (ΠΛΣ):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΔΑ: ΨΟΤ946ΨΖΣΘ-ΤΧ8
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης Ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε 8 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Το Ε.Α.Π σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-03-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του
Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1
του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄)
καθώς και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), προσφέρει επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον
Οκτώβριο του 2020, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής:.
Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ):
40 θέσεις
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ):
30 θέσεις
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ):
5 θέσεις
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ):
13 θέσεις
Πληροφορική (ΠΛΗ):
60 θέσεις
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ):
75 θέσεις
Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ):
25 θέσεις
Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ):
15 θέσεις
• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον
ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ και ΙΣΠ διαρθρώνονται με
Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ετήσιας διάρκειας.
• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΔΗΔ και ΔΙΤ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας. Το διδακτικό υλικό αυτών των Προγραμμάτων προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.
• Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον
χρόνο υποβολής της αίτησης.
• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους
έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων
ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

35. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ):

90 36. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ):
60

30

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής
των αιτήσεων ξεκινάει από τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ.. Το σύστημα υποβολής
αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ
• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ καθώς και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ, ΜΒΑ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ,
ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΧΤ, ΚΠΠΒ, ΚΦΕ, ΜΣΜΒ, ΠΛΣ, ΠΣΧ, ΣΔΥ, ΠΣΦ, ΣΜΑ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ διαρθρώνονται με
Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΔΗΔ και ΔΙΤ, το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΔΕ,
καθώς και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών LRM, AGG, ΑΔΕ, ΓΕΡ, ΔΙΣ, ΕΤΑ, ΔΓΡ, ΑΣΚ,
ΚΑΟ, SCM, ΠΕΔ, ΓΧΝ, ΧΒΑ, ΒΝΠ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας.
• Το διδακτικό υλικό αυτών των Προγραμμάτων προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.
• Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.
• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους
έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων
ανά Πρόγραμμα Σπουδών.
• Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη
διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των
απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2020.
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6,
του άρθρου 5 του Ν.2552/97.
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.
• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον
ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.
• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα
με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.
gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή
τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 55/Α/11.03.2020), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν
για περισσότερες πληροφορίες είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eap.gr, είτε τηλεφωνικώς στα
τηλέφωνα: (2610) 367 300, 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα Παραρτήματα του
ΕΑΠ ανά πόλη ως εξής:
Αθήνα: τηλ. 210 9097229, 9097207 · Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail:
e-mail: infoathens@eap.gr
anmakedonia@eap.gr
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 ·
Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail:
e-mail: thessaloniki@eap.gr
ditmakedonia@eap.gr
Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail:
Παράρτημα Αρχανών – Αστερουσίων:
thessalia@eap.gr
τηλ. 2813 404031 · e-mail: crete@eap.gr
Τρίπολη: τηλ. 2710 230263 · e-mail:
Παράρτημα Ιωαννίνων: τηλ. 26510
peloponnisos@eap.gr
09129 · e-mail: ipeiros@eap.gr
Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας
• Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται
τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.
• Εάν ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, η Διοικούσα Επιτροπή θα κάνει
δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, περ. β’ του άρθρου 5
του Ν.2552/97.
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των
απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα.
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.
eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την
αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής
των αιτήσεων ξεκινάει από τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ.. Το σύστημα υποβολής
αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ
Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 55/Α/11.03.2020), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eap.gr, είτε τηλεφωνικώς
στα τηλέφωνα: (2610) 367 300, 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα Παραρτήματα
του ΕΑΠ ανά πόλη ως εξής:
Αθήνα: τηλ. 210 9097229, 9097207 · Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail:
e-mail: infoathens@eap.gr
anmakedonia@eap.gr
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 ·
Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail:
e-mail: thessaloniki@eap.gr
ditmakedonia@eap.gr
Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail:
Παράρτημα Αρχανών – Αστερουσίων:
thessalia@eap.gr
τηλ. 2813 404031 · e-mail: crete@eap.gr
Τρίπολη: τηλ. 2710 230263 · e-mail:
Παράρτημα Ιωαννίνων: τηλ. 26510
peloponnisos@eap.gr
09129 · e-mail: ipeiros@eap.gr
Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2019 - Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2020: ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ελληνική οικονομία έχει διορθώσει τις
μείζονες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες που προκάλεσαν την οικονομική κρίση και προσπαθεί να επιταχύνει το βηματισμό της
προς μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Στο δρόμο της έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, σε μεγάλο βαθμό ως απόρροια
της οικονομικής κρίσης, καθώς και εξωτερικούς κινδύνους. Η εξάπλωση
του κορωνοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19 και η όξυνση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος επηρεάζουν καταλυτικά τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και θέτουν, προσωρινά, μεγάλα εμπόδια
στην πορεία προς την κανονικότητα. Η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει
τις κοινωνικές και οικονομικές αντοχές όλου του πλανήτη και απαιτεί άλλο
επίπεδο διεθνούς επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι αγορές ομολόγων και κεφαλαίων
έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες, με τις πιο αδύναμες οικονομίες να
πλήττονται περισσότερο.
Παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ελληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει μέχρι πρόσφατα, όπως μαρτυρούν οι θετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν σε βασικούς μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η ισχυρή ανοδική τάση του δείκτη οικονομικού
κλίματος και η ενίσχυση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών υποδήλωναν, μέχρι πρότινος, συνέχιση και επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής. Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό
τομέα, με αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και βελτίωση των συνθηκών
χρηματοδότησης των τραπεζών, που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ρευστότητάς τους και επέτρεψαν την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εξάλλου, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης
στον τραπεζικό τομέα επέφερε την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη
κατάργηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της απόφασης του Μαρτίου 2015, με την οποία είχαν επιβληθεί ανώτατα όρια στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, πιστοποίησε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα.
Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ο προσανατολισμός του δημοσιονομικού μίγματος προς μια πολιτική περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη, με
κύριο χαρακτηριστικό την εκλογίκευση του φορολογικού βάρους και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), οι ιδιωτικοποιήσεις και η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος
μεταρρυθμίσεων είναι οι σημαντικότεροι άξονες της προσπάθειας για την
ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πολλά από τα μεσοπρόθεσμα αυτά στοιχεία της οικονομικής πολιτικής
πρέπει να διατηρηθούν και στις σημερινές έκτακτες οικονομικές συνθήκες,
άλλα όμως πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
Επιβράβευση της προόδου που σημείωσε η Ελλάδα είναι η αναβάθμιση του
αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο του 2019 από τον
οίκο αξιολόγησης Standard &Poor’s και πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του
2020, από τον οίκο Fitch, αλλά και η βελτίωση της θέσης της χώρας κατά
επτά βαθμίδες όσον αφορά το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς που καταρτίζει η Διεθνής Διαφάνεια. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων,
οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων κατέγραψαν
συνεχή και ταχεία αποκλιμάκωση, η οποία μόλις προσφάτως ανατράπηκε
λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με τα περιθώρια (spreads) να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τη σημασία που έχει η συμμετοχή των ελληνικών
κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 18 Μαρτίου να
εφαρμόσει εξαίρεση (waiver) από το γενικό κανόνα επιλεξιμότητας ομολόγων για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα με το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που συνδέεται με την πανδημία (PEPP) ύψους 750 δισεκ. ευρώ και θα
διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2020.
Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ενταχθεί με αξιώσεις στο νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση μιας σειράς από περιορισμούς και προκλήσεις που εξακολουθούν
να υφίστανται, με έμφαση στη μείωση του μεγάλου επενδυτικού κενού, στη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης, στην αποκλιμάκωση του υψηλού αποθέματος
των ΜΕΔ και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, η εφαρμογή του
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, με τις προσαρμογές που επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες, συμβάλλει στη βελτίωση των
οικονομικών προοπτικών. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και ο εξορθολογισμός
των δημοσιονομικών στόχων. Η προσαρμογή του στόχου για το πρωτογενές
δημοσιονομικό πλεόνασμα σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που ισχύουν
σήμερα συνεπάγεται οφέλη, αρκεί να μην είναι τέτοια η μείωση του πλεονάσματος που να ανατρέπει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ιδωθεί και η πρόσφατη θετική απόφαση του
Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το οποίο, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περί ευελιξίας στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών εξελίξεων
λόγω έκτακτων γεγονότων, εξαιρεί, για όλα τα κράτη-μέλη, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η λειτουργία των αυτόματων
σταθεροποιητών στην οικονομία δεν θα επηρεάσει τη συμμόρφωση με τους
δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, στην περίπτωση της Ελλάδος, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του στόχου του δημοσιονομικού
αποτελέσματος.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας διατηρήθηκε,
παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ ο
αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σε
1,2% από 1,9% το 2018. Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα
καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οικονομικός αντίκτυπος εκδηλώνεται μέσω τριών διαύλων. Από την πλευρά της ζήτησης, με
επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών
(μεταφορές, ναυτιλία και τουρισμός), και της εγχώριας κατανάλωσης και των
επενδύσεων. Από την πλευρά της προσφοράς, με διατάραξη στις διεθνείς
και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, καθώς και με το κλείσιμο επιχειρήσεων για να περιοριστεί η πανδημία. Από την πλευρά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επανατιμολόγησης των κινδύνων
διεθνώς οδηγεί στην επιδείνωση των όρων και του κόστους άντλησης νέας
χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς
και για το Ελληνικό Δημόσιο. Ήδη παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση
των περιθωρίων (spreads) τις τελευταίες ημέρες, ιδιαιτέρως στην περίπτωση
της Ελλάδος, στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, παρουσιάζουν πολύ έντονη μεταβλητότητα.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά το 2020, δεδομένων των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία
και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο
της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο πρόσφατη πρόβλεψη μετά
την ενσωμάτωση των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών για το δ΄ τρίμηνο του 2019 (6 Μαρτίου 2020). Η προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης κατά επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας, η πιθανότερη
εκδοχή είναι ότι θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομία
τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η οποία θα αντισταθμιστεί μερικώς τα δύο
τελευταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα
προέλθει κυρίως από διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, με μείωση της
εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού
πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η
εστίαση και η ψυχαγωγία. Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια
την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επιπτώσεις της στις εθνικές οικονομίες θα

εξαρτηθούν και από τα εθνικά και διεθνή δημοσιονομικά και νομισματικά κό σύστημα της ζώνης του ευρώ. Οι πράξεις αυτές παρέχουν έναν αποτελεμέτρα που λαμβάνονται. Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος εν- σματικό μηχανισμό στήριξης. Θα διενεργούνται μέσω δημοπρασίας σταθεσωματώνει υποθέσεις για τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. ρού επιτοκίου με πλήρη κατανομή και επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και θα παρέχουν ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την κάλυψη της περιόδου μέχρι την πράξη TLTROΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το 2019, η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής χαρακτηρίστηκε από III που είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2020. β) Εφαρμογή σητην τήρηση των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτεί- μαντικά ευνοϊκότερων όρων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021
ας, την προσήλωση στην υλοποίηση των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσε- σε όλες τις πράξεις TLTRO-III που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόων και, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, την ανασύνθεση του δημοσιονομικού δου, με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς όσους έχουν
μίγματος με κύρια αλλαγή την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους. Η με- πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ιδίως τις μικρομεταβολή της δημοσιονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και, σαίες επιχειρήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το επιτόκιο θα
κυρίως, η έμφαση στις μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία απο- είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που εφαρκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων σε νέα ιστορικά χα- μόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για
μηλά, η οποία επέτρεψε την άνετη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις τους αντισυμβαλλομένους που διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πιστώσεών
διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές για άντληση φθηνών κεφαλαίων, καθώς τους, το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο και, στη διάρκεια της περιόδου που
θα λήξει τον Ιούνιο του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και κατά 25 μοκαι την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης για το νάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
2019υπήρξε,για πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση του στόχου του πρωτογε- καταθέσεων. Το μέγιστο συνολικό ποσό που μπορούν οι τράπεζες να δανούς πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, νειστούν μέσω των πράξεων TLTRO-III αυξάνεται στο 50% του υπολοίπου
των αποδεκτών δανείων τους όπως είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου
ότι έκλεισε κοντά στο 4% του ΑΕΠ.
Για το 2020, μέχρι προσφάτως η πρόβλεψη ήταν ότι θα επιτευχθεί ο δημο- 2020. γ) Προσωρινή διάθεση συνολικού ποσού ύψους 120 δισεκ. ευρώ για
σιονομικός στόχος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός αναπτυξιακού και πρόσθετες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του 2020,
δημοσιονομικά ουδέτερου μίγματος πολιτικής με κύρια χαρακτηριστικά την διασφαλίζοντας την ισχυρή συμβολή των προγραμμάτων αγοράς περιουσιελάφρυνση του φορολογικού βάρους και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών ακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προσυναλλαγών. Όμως, η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού αφενός δη- γράμματα αγοράς τίτλων (APP), το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις ευνοϊκές
μιουργεί νέες υψηλές δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου, τη στήριξη συνθήκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας σε περιστάσεις αυτων επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και αφετέρου έχει ση- ξημένης αβεβαιότητας.
μαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και, κατά Στις 18 Μαρτίου η ΕΚΤ, στη δεύτερη και πιο καθοριστική για τις αγορές
συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με αυτά τα δεδομένα, το πρωτογενές αποτέλε- παρέμβασή της, αποφάσισε να διαθέσει συνολικά 750 δισεκ. ευρώ, στο
σμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετές ποσοστιαί- πλαίσιο έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων που συνδέεται με την πανες μονάδες του ΑΕΠ κάτω από τον αρχικό στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν και αυτή δημία (PandemicEmergencyPurchaseProgramme - PEPP), στο οποίο θα
τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω όμως γίνονται δεκτά και ελληνικά κρατικά ομόλογα, μέσω της επαναφοράς της
της ευελιξίας που ενσωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυ- εξαίρεσης(waiver) από τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας ομολόγων.
ξης για έκτακτες συνθήκες, η διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσμα- Οι σημαντικές αυτές δράσεις της ΕΚΤ συμπληρώνουν τις δημοσιονομικές
τος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως δράσεις, τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την
παραβίαση του στόχου.
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις οικονοΗ μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοσιονομική πολιτική σήμερα, που με- μίες των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ.
ταβάλλει ριζικά όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι να αξιοποιήσει όλες τις
δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
δαπανών για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού και να ελαχιστο- Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το 2019 προσδιορίστηκαν από τη βελποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία, με τέτοιο τρό- τιωμένη λειτουργική κερδοφορία, τη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας
πο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στη βιωσιμότητα του δη- σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της πιστωτικής επέμόσιου χρέους.
κτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, την άνοδο των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και την περαιτέρω μείωση του αποΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς των
Το 2019 καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση του ρυθμού αύξησης του πα- τραπεζών, το οποίο όμως παραμένει πολύ υψηλό. Η βελτίωση της λειτουργκόσμιου εμπορίου σε 1%, από 3,7% το 2018, ως αποτέλεσμα του εντει- γικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από
νόμενου εμπορικού προστατευτισμού και της αυξημένης αβεβαιότητας. Η χρηματοοικονομικές πράξεις και στη συγκράτηση των εξόδων. Αντίθετα,
επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου έπληξε την εξωτερική ζήτηση και τη μείωση εμφάνισε η οργανική κερδοφορία, κυρίως εξαιτίας της συρρίκνωβιομηχανική παραγωγή και οδήγησε σε συγκρατημένη μεγέθυνση του πα- σης του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών ως αποτέλεσμα αφενός
γκόσμιου ΑΕΠ κατά 2,9%, που ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός της δεκαετίας, της πώλησης θυγατρικών τους στο εξωτερικό και αφετέρου της υπέρβασης
έναντι 3,6% το 2018.
των αποπληρωμών δανείων σε σχέση με τις νέες εκταμιεύσεις, καθώς και
Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε της διενέργειας πρόσθετων προβλέψεων.
σε 1,2% από 1,9% το 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της εξασθένησης της Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ αποτελεί τη βασικότερη
εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η εφαρμογή του σχεδίου “Ηρακλής”
της ζώνης του ευρώ συγκρατήθηκε από την εγχώρια ζήτηση, που παρέμεινε αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του αποθέματος αυισχυρή λόγω αύξησης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος, τού. Η παρατηρούμενη μέχρι στιγμής μείωση των ΜΕΔ σε συνδυασμό με τη
αλλά και από τη συνεχιζόμενη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθη- βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών λόγω της διατήρησης της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νο- κών τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, κυρίως προς τις επιμισματικής πολιτικής.
χειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της στεγαστικής
Η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή κινδύνου και καταναλωτικής πίστης παρέμεινε αρνητικός.
για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, αφού άμεσες είναι οι συ- Θετική ήταν η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, ως
νέπειες στη βιομηχανία μέσω διαταράξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο αποτέλεσμα της επανατοποθέτησης τραπεζογραμματίων και του επαναπατριεμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, αλλά και στις χρηματοπιστωτικές σμού κεφαλαίων επενδεδυμένων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία στο εξωαγορές. Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν μπορούν ακόμη να ποσοτικοποιη- τερικό. Η εξέλιξη αυτή ήταν ευνοϊκότερη στην περίπτωση των νοικοκυριών
θούν με ακρίβεια, παρά μόνο να εκτιμηθούν με βάση διάφορα υποθετικά ως συνέπεια της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ η δυναμισενάρια. Σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ, υπό την προϋ- κή της αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
πόθεση δηλαδή μιας περιορισμένης και ήπιας εξάπλωσης του κορωνοϊού, εξασθένησε. Η βαθμιαία αποκατάσταση της καταθετικής βάσης των ελληνιο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 εκτιμάται ότι κών τραπεζών επέτρεψε αφενός τον τερματισμό της προσφυγής στο μηχανιθα ανέλθει στο 2,4%, θα είναι δηλαδή κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας σμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος και
χαμηλότερος έναντι της πρόβλεψης του Νοεμβρίου του 2019. Σύμφωνα με τον περιορισμό της άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων νομισματικής
το δυσμενές σενάριο, στο ενδεχόμενο δηλαδή μιας ευρύτερης εξάπλωσης πολιτικής του Ευρωσυστήματος και, αφετέρου, τη συγκράτηση της υποχώρητης νόσου και γενικευμένης διάχυσης των επιπτώσεων, ο ρυθμός ανάπτυ- σης της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία.
ξης της παγκόσμιας οικονομίας θα περιοριστεί στο 1,5%. Μετά τις τελευταίες Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα συνέεξελίξεις φαίνεται ότι το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ έχει ελάχιστες πι- βαλε ώστε να μην παρατηρηθεί εκροή καταθέσεων μετά την πλήρη άρση, το
θανότητες να υλοποιηθεί.
Σεπτέμβριο του 2019, και των τελευταίων περιορισμών στις διεθνείς πληΣύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των εμπει- ρωμές και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
ρογνωμόνων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2020), για την οικονομία της ζώνης του Στις 12 Μαρτίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε, όπως
ευρώ προβλέπεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα περιοριστεί στο ήδη αναφέρθηκε, σειρά εποπτικών μέτρων ώστε να διασφαλίσει ότι οι τρά0,8%, από 1,1% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη (Δεκέμβριος 2019), πεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της είναι σε θέση να συνεχίυπό την προϋπόθεση μιας περιορισμένης εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδι- σουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία εν όψει των αρνητικών
κότερα, εκτιμάται πολύ αδύναμη μεγέθυνση το πρώτο εξάμηνο του έτους και επιπτώσεων αλλά και των προκλήσεων στις επιχειρησιακές λειτουργίες τους
βελτίωση το δεύτερο εξάμηνο, καθώς η εξωτερική ζήτηση σταδιακά θα ανα- από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ έγινε σε συντονικάμπτει, οι κυβερνήσεις συντονισμένα θα έχουν ήδη λάβει αντισταθμιστικά σμό με συναφή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT/ΕΒΑ)
δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η επεκτατική νομισματική πολιτική θα συμβάλλει που αναφερόταν ειδικότερα στην αναβολή της διεξαγωγής της άσκησης προκαι αυτή στην οικονομική ανάκαμψη. Οι αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται σομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα της ζώνης του
τόσο στις διαταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής, λόγω των ευρώ κατά ένα έτος και σε σειρά άλλων παρεμβάσεων. Η ανακοίνωση της
προληπτικών αλλά και των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή ευρύτε- ΕΚΤ αναφέρεται σε μέτρα κεφαλαιακής ελάφρυνσης, καθώς και σε πολιτικές
ρης διασποράς της πανδημίας, όσο και στη χειροτέρευση της εμπιστοσύνης. ευελιξίας στην εφαρμογή εποπτικών μέτρων για κάθε επιμέρους τράπεζα.
Στην περίπτωση δε που η εξάπλωση του κορωνοϊού ενταθεί χρονικά και Οι ελληνικές τράπεζες, κάνοντας χρήση των προαναφερόμενων νομισματιγεωγραφικά, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη δυσμενέστερες. Συγκεκριμένα, κών και εποπτικών διευκολύνσεων της ΕΚΤ, προχώρησαν ήδη σε ανακοίβάσει δύο εναλλακτικών δυσμενών σεναρίων, σε πιθανή ένταση της παν- νωση δράσεων για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε κλάδους που θίγονται
δημίας με μεγαλύτερη διασπορά στη ζώνη του ευρώ ή και με επιπλέον δια- από την κρίση του κορωνοϊού.
ταραχές στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και στις διεθνείς τιμές του Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
πετρελαίου, εκτιμάται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα επιβραδυνθεί Κατά τη διάρκεια του 2019, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές τους στην
περαιτέρω κατά 0,6 έως 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή η οικονομία της κατεύθυνση της αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ. Αν και το
ζώνης του ευρώ είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς οι- πρόβλημα των ΜΕΔ θεωρείται κυρίως απόρροια της ύφεσης, νομοθετικές
κονομικής ανάπτυξης.
παρεμβάσεις όπως η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, η
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ σήμερα, που θέτει σε δεύ- κατάχρηση του πλαισίου προστασίας από κατασχέσεις, καθώς και διάφορα
τερη μοίρα όλα τα προηγούμενα, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής άλλα νομικά και δικαστικά εμπόδια δεν επέτρεψαν την αποτελεσματική αντικαι η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς και η έγκαιρη και απο- μετώπιση του προβλήματος.
τελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία και Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και
κοινωνία από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Αν και η μέχρι τώρα αντίδρα- ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ (ή 40,3% του συνόλου των δανείων, έναντι
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτρο- 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019), μειωπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωομάδας μένα κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και
(Eurogroup) και ιδιαιτέρως των ίδιων των κρατών-μελών μπορεί να χαρα- κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και
κτηριστεί θετική, είναι σαφές ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ κατά
και συντονισμός σε επιστημονικό αλλά και σε δημοσιονομικό/νομισματικό τη διάρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 8,1 διεπίπεδο, όπου η ευελιξία και ο ρεαλισμός πρέπει να υπερισχύσουν. Επειδή σεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 4,3 δισεκ. ευρώ.
οι δυνατότητες των κρατών-μελών δεν είναι οι ίδιες, η επίδειξη συνοχής, Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, η στόαλληλεγγύης και ευελιξίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η παροχή χευση των τραπεζών είναι ο δείκτης ΜΕΔ να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδιευκολύνσεων στα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη ή έχουν δα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Ο ρυθμός μείωσης των ΜΕΔ μποδημοσιονομικές δυσκολίες είναι καταλυτικής σημασίας για την καταξίωση ρεί να επιταχυνθεί περαιτέρω με την εφαρμογή λύσεων όπως του σχεδίου
της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ στη συνείδηση των πολιτών αυτή “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). Σε επόμενο στάδιο και αφού αξιολογηθούν τα
την κρίσιμη περίοδο.
αποτελέσματά του, το σχέδιο “Ηρακλής” αναμένεται να πλαισιωθεί από την
εφαρμογή και άλλων μέτρων ολιστικής προσέγγισης, όπως αυτά που έχει
ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να
Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη διασπορά του κο- αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και το ζήτημα που προκύπτει από τη σημερινή
ρωνοϊού και τους κινδύνους που δημιουργεί για την οικονομία της ζώνης κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών, με την αναβαλλόμενη φορολογική
του ευρώ, τις αγορές και το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής απαίτηση (DTC) να αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο μέρος των συνολικών κεκαι είναι σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την φαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, με την υλοποίηση του σχεδίου “Ηρακλής” θα
ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Ως πρώτη αντίδραση, το Διοικητικό είναι σημαντικό να υπάρξει αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών του ελληΣυμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου αποφάσισε τη λήψη νικού τραπεζικού τομέα, κυρίως της οργανικής κερδοφορίας, του δείκτη κάολοκληρωμένης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής, ενώ και το Εποπτι- λυψης επισφαλών απαιτήσεων και της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίκό Συμβούλιο (SupervisoryBoard) της ΕΚΤ έλαβε παραλλήλως μέτρα επο- ων, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση της πανδημίας του κορωνοϊού.
πτικά που διευκολύνουν τις τράπεζες, ώστε αυτές να μπορούν με τη σειρά Όλα αυτά όμως τελούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων περιστάσετους να συνεχίσουν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπό τις ων και των συνθηκών μεγάλης αβεβαιότητας υπό τις οποίες καλείται να λειέκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από την πανδημία. Συγκεκριμένα, τουργήσει σήμερα το τραπεζικό σύστημα, όπως και η πραγματική οικονομία.
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε: α) Διενέργεια, προσωρινά, Αναμένεται δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά η πορεία προς την επίτευξη του
πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTRO) με στόχου της σημαντικής μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ το αμέσως επόμενο
σκοπό την άμεση παροχή στήριξης σε ρευστότητα προς το χρηματοπιστωτι- χρονικό διάστημα, όχι όμως και ο τελικός στόχος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν
σημαντικούς κινδύνους από ένα ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον,
από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από
ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής, από την πρόσφατη
έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, κυρίως όμως από την εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ελληνική οικονομία τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις
μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και στην εγχώρια ζήτηση
λόγω της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Στη φάση αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ το 2020 και εκτιμά μηδενικό ρυθμό
μεταβολής, από 2,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι προκύπτουν από μια αβέβαιη και αδύναμη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Στο ενδεχόμενο
μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και ένταση εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενισχύονται οι προσδοκίες προσωρινής ύφεσης, όπως αυτό γίνεται ήδη φανερό από τη νευρικότητα των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, και ως εκ
τούτου ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνεται σημαντικά. Όσον αφορά την οικονομία της ζώνης του ευρώ, η
ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, προβλέπεται ότι θα παραμείνει εξαιρετικά
αδύναμη, με πολύ σημαντική πιθανότητα να καταγραφεί αρνητικός ρυθμός
σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ήδη αρνητική επίδραση που ασκούν στις
επιχειρηματικές επενδύσεις, στη μεταποίηση και στις εξαγωγές η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και η μείωση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως
όμως η συγκράτηση της εγχώριας ζήτησης από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η εξάπλωση του κορωνοϊού και η
πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης αποτελούν τους
σημαντικότερους κινδύνους.
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ήπια άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της συνολικής ενεργού ζήτησης, με τη συμβολή
της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η συντελούμενη στροφή της οικονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και οι δρομολογούμενες αλλαγές στη δομή και λειτουργία του κράτους και της οικονομίας δημιουργούν
προσδοκίες σταδιακής επανόδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τροχιά σύγκλισης προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεσοπρόθεσμα, και όταν βεβαίως παρέλθει η κρίση του κορωνοϊού.
Για την καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης μεσομακροπρόθεσμα, αφού
ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίση, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει, εκτός των δύο πολύ σοβαρών εξωγενών κλυδωνισμών, που προφανώς αποτελούν εθνικές προτεραιότητες, και μια σειρά από μεσοπρόθεσμες
προκλήσεις. Αυτές είναι: το μεγάλο επενδυτικό κενό, η υψηλή ανεργία, το
μεγάλο απόθεμα των ΜΕΔ, το υψηλό δημόσιο χρέος και ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός.
Επομένως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση κυρίως της πλευράς της προσφοράς, για την επέκταση
των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την άνοδο του πραγματικού
και του δυνητικού προϊόντος.
Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που απαιτούνται δεν
μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις σημερινές συνθήκες έντονης διόρθωσης των διεθνών αγορών. Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
και γενικότερα η προστασία της δημόσιας υγείας, μαζί με την αντιμετώπιση
της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, είναι σήμερα προτεραιότητες οι
οποίες κινητοποιούν τις δυνάμεις του έθνους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
παρεμβάσεις που παράγουν μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα πρέπει τώρα να
αγνοηθούν. Άλλωστε, οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, που είναι προϋποθέσεις για τη διάθεση περισσότερων πόρων στη δημόσια υγεία,
καθώς και στη διαφύλαξη των εθνικών συνόρων, τα οποία είναι ταυτοχρόνως και ευρωπαϊκά σύνορα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες
προτεραιότητες:
• Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).
• Άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.
• Αύξηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων.
• Μείωση της ανεργίας.
• Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
• Ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και επέκταση του θεσμού των συνεργασιών και συμπράξεων ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ).
• Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πολιτικής για την αναστροφή της
προβλεπόμενης πτωτικής τάσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εξαιτίας των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων.
• Ενδυνάμωση του “τριγώνου της γνώσης” και ανάπτυξη του αποθέματος του
ανθρώπινου κεφαλαίου.
• Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.
****
Η ελληνική οικονομία συνέχισε μέχρι πρόσφατα να ανακάμπτει και έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Η
προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα, η εξισορρόπηση του μίγματος
της δημοσιονομικής πολιτικής και η έγκαιρη υλοποίηση του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης είναι οι βασικοί κινητήριοι
μοχλοί για την επάνοδο της οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, για την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης, μετά την παρέλευση της κρίσης του κορωνοϊού, και ταχύρρυθμης
ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη αντιμετώπιση των
σημαντικών προβλημάτων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της οικονομίας ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, αλλά και των διαχρονικών διαρθρωτικών της αδυναμιών. Τα σημαντικότερα από όλα αυτά
τα ζητήματα είναι η μείωση των ΜΕΔ και η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με κατεύθυνση τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
για το επιχειρείν.
Η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξάπλωση του
κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική άποψη, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυδωνισμός που επιδρά από την πλευρά
της ζήτησης, από την πλευρά της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, και του οποίου η αντιμετώπιση συναρτάται
και με τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από
την εξάπλωση του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολο στη φάση αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι
τώρα προβλεπόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το
δεύτερο, και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο τελευταία τρίμηνα,
εν μέρει και ως αποτέλεσμα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
που ήδη υλοποιείται παγκοσμίως.
Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις κοινωνίες, στους πολίτες, στους θεσμούς και στις πολιτικές ηγεσίες σημαντικές προκλήσεις και διλήμματα. Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλληλεγγύη, συνεργασία, ορθολογισμός, συλλογικότητα, συντονισμός, αξιοποίηση και εφαρμογή της επιστημονικής
γνώσης, καθώς και υπεύθυνη και ικανή ηγεσία, αποκτούν καίρια σημασία
για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Αυτές αποτελούν αναγκαίες αλλά όχι και ικανές συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας
που επελαύνει σε όλο τον πλανήτη. Αυτή ακριβώς η διεθνής διάσταση θέτει
επί τάπητος και την απόλυτη ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού
στον επιστημονικό-επιδημιολογικό τομέα κατά κύριο λόγο, αλλά και στο δημοσιονομικό-νομισματικό. Τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπιστεί συλλογικά, σε διεθνές επίπεδο, με όλα τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, το υγειονομικό κόστος της πανδημίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της,
με τη χρήση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής ταυτοχρόνως. Επιπροσθέτως, η πανδημία θα πλήξει περισσότερο τις πιο αδύναμες
οικονομίες με τα λιγότερο οργανωμένα συστήματα υγείας. Αυτές θα πρέπει
να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα. Ευελιξία, διεθνής συνεργασία και άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής από προηγούμενες επιδημιολογικές και οικονομικές/χρηματοπιστωτικές κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις
ανθρώπινες απώλειες, θα επιτύχουν την ελαχιστοποίηση του κόστους στις
οικονομίες και θα συμβάλουν στην ταχεία ανάκαμψή τους.
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Ψηφιακή περιήγηση στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Η Βιβλιοθήκη της
Βουλής, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, έχει ψηφιοποιήσει σημαντικά
τμήματα των συλλογών της προκειμένου
να τα διαφυλάξει από
τη φθορά του χρόνου
και της χρήσης, αλλά
και να τα καταστήσει
προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτυακού
τόπου της. Η άμεση και εύκολη πρόσβαση μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης σε αυτό το υλικό συμβάλλει στην
έρευνα της κοινοβουλευτικής ιστορίας και στην κατανόηση και ανάδειξη των πολιτικών θεσμών της χώρας.
Εφημερίδες και Περιοδικά – Μικροταινίες
Στη Βιβλιοθήκη φυλάσσεται μία από τις πλουσιότερες
συλλογές ελληνικών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Λόγω της ευαισθησίας του υλικού και της μεγάλης επισκεψιμότητας που
γνωρίζει η συλλογή, η Βιβλιοθήκη προχώρησε ήδη από
τη δεκαετία του 1980 στη μικροφωτογράφισή τους. Η μικροφωτογράφιση επικεντρώθηκε στην τρέχουσα παραγωγή ημερήσιων εφημερίδων υψηλής κυκλοφορίας της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και αναδρομική μικροφωτογράφιση εφημερίδων και περιοδικών των περασμένων αιώνων, από
όλη την Ελλάδα και την ομογένεια.
Σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 25.000 μικροταινίες καθιστώντας προσιτό σε όλους το περιεχόμενο
τους. Οι χρήστες μπορούν να μελετήσουν το ψηφιακό
υλικό μέχρι το 1948 μέσα από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ενώ το υλικό μετά το 1948 στα αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης.
Συντάγματα και Κανονισμοί
Η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει σε αναδρομική ψηφιοποίηση των συνταγματικών κειμένων που διατηρούνται στις Ειδικές Συλλογές δίνοντας προτεραιότητα στα
ελληνικά συνταγματικά κείμενα της περιόδου από τα τέλη του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως αναθεωρήθηκε το 2008, και
ο Κανονισμός της Βουλής είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή
μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής.
Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο
Η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται το Ιστορικό Κοινοβουλευτικό Αρχείο (1843-1967) και αυτή τη στιγμή διαθέτει
ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή:
• Ευρετήρια των Πρακτικών των Εθνοσυνελεύσεων,
της Βουλής και της Γερουσίας (1843-1862)
• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής
(1843 - 1862)
• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής
(1862 - 1910)
• Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής
(1910 - 1935)
• Πρακτικά της Γερουσίας (1844 – 1861)
Από το 1990 τα Πρακτικά της Βουλής παράγονται σε
ψηφιακή μορφή και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους
προσβάσιμα μέσω του δικτυακού τόπου της Βουλής
www.hellenicparliament.gr
Αρχεία
Η πλουσιότερη αρχειακή συλλογή κρατικών/δημόσιων εγγράφων σχετίζεται με την Ελληνική Επανάσταση
και την περίοδο της διακυβέρνησης του Ι. Καποδίστρια
και έχει δημοσιευθεί σε 25 τόμους στη σειρά Αρχεία της
Ελληνικής Παλιγγενεσίας
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Θεατρικό Εργαστήρι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας: Μένουμε σπίτι!

Μικρές στιγμές
ΜΕΓΑΛΗΣ ευτυχίας

> Από την προηγούμενη Παρασκευή η Γιούλη Δούβου υπεύθυνη
του Θεατρικού Εργαστηρίου για
Παιδιά και Εφήβους, εμψυχώτρια
στο Εργαστήρι Ενηλίκων και στο
Διαπολιτισμικό Εργαστήριο του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, απηύθηνε
επιστολή προς τα παιδιά του θεατρικού εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.Πάτρας... και όχι μόνο!
«Αγαπημένα μου παιδιά,
Είναι μέρες που δε βρισκόμαστε στο Θεατρικό μας Εργαστήρι. Θα σας περιμένει,
όμως, μια ωραία έκπληξη στον χώρο μας
όταν επιστρέψουμε! Εύχομαι οι μέρες σας
στο σπίτι να περνούν γεμάτες παιχνίδι,
ανακαλύψεις και ξεκούραση! Με αγκαλιές και φιλιά των αγαπημένων σας! Γεμάτες
φωνές ενθουσιασμού, ανάσες βαθιές και
ήλιο στο μπαλκόνι! Βόλτες στη γειτονιά με
το ποδήλατο και χαμόγελα πολλά!
Εμείς άλλωστε, ξέρουμε καλά πως η ευτυχία κρύβεται στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. «Μικρές στιγμές ΜΕΓΑΛΗΣ
ευτυχίας!», θυμάστε; Πού κρύβεται; Μα
πού αλλού;
Στα πόδια μας που μας σηκώνουν απ’ το
κρεβάτι, στο πρωινό φιλί της μαμάς, στο ζεστό ψωμί με μέλι, στο τραγούδι που ακούγεται από το σπίτι του γείτονά μας, στο παιχνίδι με τον μπαμπά, στη ζωγραφιά που
κάνουμε τα βαρετά μεσημέρια, στα φιλιά
που στέλνουμε στη γιαγιά από το τηλέφωνο, στο άπλωμα των φρεσκοπλυμμένων
ρούχων, στα μηνύματα που ανταλλάσσουμε με τους φίλους μας, σε ένα ζεστό μπανάκι, στο βιβλίο της καληνύχτας και σε τόσα
άλλα... Ξέρουμε, επίσης, πως μπορούμε να
κάνουμε ένα σωρό υπέροχα ταξίδια με το
πιο γρήγορο και ασφαλές μεταφορικό μέσο!
3, 2, 1.... ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ! Ο πύραυλος της
φαντασίας μάς μεταφέρει από το Άγαλμα
της Ελευθερίας στην Αμερική στον Κόκκκινο πλανήτη, τον Άρη. Από την παλαιολιθική εποχή με τους διμετρόδοντες στο πολύ
μακρινό μέλλον των μεγάλων τεχνολογικών ανακαλύψεων! Κλείστε τα μάτια, βάλτε
μουσική και ξεκινήστε τα ταξίδια!
Μετά, φτιάξτε μια ζωγραφιά για να μην ξεχάσετε τις λεπτομέρειες! Κρατήστε ένα ημερολόγιο ταξιδιών! Ή ταξιδέψτε στο παρελθόν και το παρόν σας και κρατήστε
Ημερολόγιο Μικρών στιγμών ΜΕΓΑΛΗΣ
ευτυχίας! Κάντε όνειρα και για το μέλλον!
Μπορείτε, επίσης, σε αυτό το ημερολόγιο
να γράφετε φράσεις ή κομμάτια που σας

αρέσουν από το βιβλίο που διαβάζετε αυτές τις μέρες.
Σκεφτείτε τι όμορφα πράγματα θα κάνουμε
με όλο αυτό το σπουδαίο υλικό που, όσοι
θέλετε, θα φέρετε στην ομάδα μας! Μπορούμε να φτιάξουμε θεατρικές δράσεις καταπληκτικές! Τι λέτε;
Και αν έχετε επιπλέον όρεξη για δράση
και δημιουργία, έχω να σας αναθέσω μια
σπουδαία αποστολή!
Φανταστείτε ότι σε πολλά, πολλά χρόνια είστε γιαγιάδες και παππούδες. Τα εγγονάκια
σας είναι γεμάτα ενέργεια και δε θέλουν να
κοιμηθούν. Σας ζητάνε ιστορίες με φαντασία και περιπέτεια! Και η δική σας ιστορία
είναι ακριβώς τέτοια!
Τίτλος: Σχέδιο δράσης: Μένουμε σπίτι!
Κεντρικό Πρόσωπο: Ο εαυτός μου,
ένα άλλο πρόσωπο ή αντικείμενο
Φράση εκκίνησης: Μια φορά κι έναν καιρό ή κάποτε ή πριν από πολλά χρόνια.
Χώρος δράσης: Το σπίτι σου
Χρόνος δράσης: Μάρτιος 2.020
Πρόσωπα: Λίγα ή πολλά. Αληθινά ή φανταστικά.
Ο κεντρικός ήρωας πρέπει να μείνει για μέρες στο σπίτι του για να εκτελέσει μια σημαντική αποστολή. Τι συμβαίνει; Τι θέλει
να πετύχει; Γιατί; Τι εμπόδια θα αντιμετωπίσει; Ποιοι θα τον βοηθήσουν;
Τα πιο μικρά παιδιά, που δε μπορούν ακόμα να γράψουν μπορούν να δεχτούν βοήθεια από τους γονείς ή να κάνουν την
αφήγησή τους μέσα από ζωγραφιές. Είμαι
σίγουρη πως θα μας εκπλήξετε με τις δημιουργίες σας!
Και να θυμάστε πως οι ιστορίες έχουν πάντα χαρούμενο τέλος!
Κάθε μέρα σας σκεφτόμαστε, αναπολούμε τις όμορφες μικρές στιγμές μας, τα παιχνίδια, τις δράσεις, τα γέλια και τις αγκαλιές μας! Ο εγκέφαλος δε μετράει τον χρόνο
με λεπτά και ώρες αλλά σε εικόνες και νέες
εμπειρίες! Ας κάνουμε τον χρόνο να κυλή-

σει γρήγορα και δημιουργικά! Ας κάνουμε
αυτό που ξέρουμε καλά και ξέρετε ακόμα
καλύτερα εσείς τα παιδιά! Ας δούμε μέσα
στο πρόβλημα τη σπουδαία ευκαιρία! Για
ξεκούραση, δημιουργία, ποιοτικό χρόνο,
σύνδεση με τους αγαπημένους μας, όνειρα
και νέους στόχους!
Καλή εξερεύνηση! Με πολλή, πολλή αγάπη».
Επίσης όπως αναφέρει η κα. Δήμητρα
Μαντζάνα, Ψυχολόγος «Μέσα στην κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σκεφτήκαμε με την κυρία Γιούλη
Δούβου ότι θα ήταν καλό να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες προτάσεις όσον
αφορά την υποστήριξη και την ενημέρωση των παιδιών σας. Τα παιδιά μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
από εσάς και ίσως θέλουν να μιλήσουν
για τις ανησυχίες τους και να εκφράσουν τις ερωτήσεις τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι έχουν κάποιον που
θα τους ακούσει. Αφήστε τα ερωτήματά τους να είναι ο οδηγός σας σχετικά
με το πόση πληροφόρηση πρέπει να παρέχετε. Ωστόσο, μην αποφύγετε να τους
δώσετε τις πληροφορίες που οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας αναγνωρίζουν ως κρίσιμες για την εξασφάλιση της υγείας τους. Τα παιδιά συχνά
διστάζουν να μοιραστούν τις ανησυχίες
τους. Για τον λόγο αυτό σας προσκαλούμε να παρατηρήσετε ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν ότι θέλουν να μιλήσουν (όπως το να βρίσκονται γύρω
σας, ενώ εσείς κάνετε δουλειές) και να
τσεκάρετε αν έχουν ανάγκη να συζητήσουν κάτι μαζί σας. Επίσης, τα μικρά
παιδιά μπορεί να χρειάζονται βοήθεια
για να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα
από τις φήμες και τη φαντασία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ακούνε από εμάς
ότι οι ενήλικες εργάζονται σκληρά για να
τα κρατήσουν ασφαλή».
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> Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ραντεβού τον Οκτώβρη από
την Κινηματογραφική Λέσχη

«Συντροφιά με σινεμά
τις μέρες του κορωνοϊού»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης αναθέτει σε έντεκα σκηνοθέτες να γυρίσουν μικρού μήκους ταινίες μέσα στα
σπίτια τους και ψυχαγωγεί παιδιά και νέους. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιεί όλες τις δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο,
έχοντας στόχο να προσφέρει
στο κοινό που αγαπά το ελληνικό σινεμά, εναλλακτικές διεξόδους σε αυτή την πρωτόγνωρη
συνθήκη που βιώνουμε όλοι.
Μέσα από τα online κανάλια του -την ιστοσελίδα του,
το facebook, το instagram, το
youtube channel - δημιουργεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ώστε
να μοιραστούμε στιγμές και
πρωτότυπο νέο υλικό με την
υπογραφή αγαπημένων κινηματογραφιστών.
Προγραμματίζει τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες θα μας
κρατήσουν δημιουργικούς και
σε επαφή (έστω και από μακριά) τις επόμενες μέρες:
Ανάθεση δημιουργίας ελληνικών ταινιών: Το Φεστιβάλ ανέθεσε σε έντεκα έλληνες σκηνοθέτες να γυρίσουν μια ταινία με
μέγιστη διάρκεια 3 λεπτών μέσα στο σπίτι τους καταθέτοντας

το δικό τους επίκαιρο κινηματογραφικό σχόλιο. Η ιδέα είναι
να δημιουργήσουν μια ταινία
μέσα στο σπίτι τους, αξιοποιώντας το περιβάλλον, τους ανθρώπους ή και τα ζώα μέσα στο
σπίτι. Οι μόνοι εξωτερικοί χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι οι εξωτερικοί χώροι
του σπιτιού όπως η ταράτσα, ο
κήπος, το μπαλκόνι και το κλιμακοστάσιο. Το project θα έχει
τίτλο «Χορείες χώρων» από το
ομώνυμο βιβλίο του Ζώρζ Περέκ, το οποίο προτείνουμε ως
επιπλέον πηγή έμπνευσης.
Πρόκειται για τους υποψήφιους
των βραβείων της Ελληνικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου
που ανακοινώθηκαν προχθές
στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και

ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
Οι σκηνοθέτες, με αλφαβητική σειρά είναι οι εξής: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Γιώργος Γεωργόπουλος, Ρηνιώ
Δραγασάκη, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Ζαχαρίας Μαυροειδής, Μίνως Νικολακάκης,
Μαριάννα Οικονόμου, Σταύρος Παμπαλλής, Σύλλας Τζουμέρκας, Άγγελος Φραντζής και
Σταύρος Ψυλλάκης.
Σύντομα οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες στο youtube κανάλι του
Φεστιβάλ.
Ψυχαγωγία για παιδιά: Το Φεστιβάλ προσανατολίζεται στην
διεξαγωγή δυο διαγωνισμών
που θα απευθύνονται σε παιδιά
και εφήβους, με στόχο να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητά τους και να τους προσφέρει
μια κινηματογραφική πρόκλη-

ση στις μέρες της απομόνωσης.
Masterclasses online: Υποτιτλίζει στα ελληνικά και ανεβάζει στο youtube κανάλι του
Φεστιβάλ, masterclasses που
έμειναν αξέχαστα. Δείτε πρώτο το masterclass του διεθνούς
φήμης
ελληνοαμερικανού
illustrator Τζον Μαυρουδή.
Ακολουθούν τα masterclasses
του θρυλικού εκπροσώπου του
cult cinema, Τζον Γουότερς,
του διεθνούς διευθυντή φωτογραφίας και προέδρου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Γιώργου Αρβανίτη,
του βραβευμένου με Όσκαρ κινηματογραφιστή Λούι Ψυχογιού, του βραβευμένου με Χρυσό
Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών
Ρούμπεν Έστλουντ, του βραβευμένου με 2 Όσκαρ σεναρίου,
ελληνικής καταγωγής αμερικανού σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, του ανατρεπτικού καταλανού
δημιουργού Αλμπέρτ Σέρα κ.α.
Ταυτόχρονα εξετάζει την δυνατότητα να προσκαλέσει σημαντικούς επαγγελματίες του
κινηματογραφικού χώρου διεθνώς, να δώσουν νέα online
masterclasses και να μοιραστούν την πολύτιμη εμπειρία
τους.

> Διεθνής Αμνηστία #ΜένουμεΣπίτι

6 πράγματα που μπορείτε να κάνετε
κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
Διεθνούς Αμνηστίας, την περίοδο του κοροναϊού και του περιορισμού των κοινωνικών επαφών, #ΜένουμεΣπίτι. Στη συνέχεια προτείνει μερικά πράγματα που
μπορείτε να κάνετε από το σπίτι για να επιτρέψετε στον εαυτό σας να αναπτύξει δεξιότητες που προάγουν την ισότητα και τον
σεβασμό στην κοινότητά σας και σε όλο
τον κόσμο. Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε
το χρόνο σας έξυπνα;
1. Μοιραστείτε κάτι ελπιδοφόρο και
θετικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπίσετε όλες τις ειδήσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην μοιραστείτε κάτι θετικό,
όπως ένα βίντεο των ανθρώπων που δείχνουν αλληλεγγύη κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας ή μια καλή είδηση που
βρήκατε online;
2. Μορφωθείτε. Χρησιμοποιήστε το χρόνο σας με σύνεση - υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά υλικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορείτε να μελετήσετε. Έχουμε
μια ολόκληρη ακαδημία μαθημάτων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα αφιερωμένη ακριβώς σε αυτό.3. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Amnesty.gr και υπογράψτε μια
έκκληση. Οι παραβιάσεις των ανθρώπι-

νων δικαιωμάτων εξακολουθούν να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη φορά για να αναλάβετε δράση
και να εκφράσετε την άποψή σας.
4. Μάθετε από YouTube tutorials.
Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε ορισμένα σοβαρά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βίντεο με δυνατότητα προβολής. Διδάξτε τον εαυτό σας πώς να
εντοπίζετε fake news ή πως να διαμαρτύρεστε ειρηνικά.
5. Βοηθήστε τους γύρω σας με την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν είστε καλοί/ες στη χρήση
της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να βοηθήσετε όσους/ες δεν είναι. Καθοδηγήστε τους
ανθρώπους στη χρήση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινωνικών μέσων. Καλέστε τους/τις για να τους/τις δείξετε από απόσταση πώς να αναζητήσουν
βοήθεια, να βρουν αξιόπιστες πηγές και
συμβουλές online. Βοηθήστε τους/τις να
βρουν κοινότητες και ανθρώπους online
όπου θα μπορούν να επικοινωνούν.
6. Δείξτε αλληλεγγύη και φροντίστε
τους άλλους/ες. Σε εποχές όπως αυτή,
υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να
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βοηθήσετε τους γύρω σας. Για παράδειγμα:
•Ακολουθήστε τις οδηγίες των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και τις οδηγίες περιορισμού των κοινωνικών επαφών. Βοηθούν στην προστασία των πιο
ευάλωτων ατόμων στις κοινότητές σας και
διευκολύνουν τους υγειονομικούς και τα
νοσοκομεία, που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα.
• Προσφέρετε τηλεφωνική, διαδικτυακή
και συναισθηματική υποστήριξη στους άλλους ανθρώπους. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πολύ μοναχικός για πολλούς
και πολλές. Καλέστε τους στο τηλέφωνο,
στείλτε τους μηνύματα, θυμίστε τους ότι είστε εκεί.
• Βοηθήστε στον περιορισμό της διάδοσης της παραπληροφόρησης και τη συνειδητοποίηση σχετικά με τα βασικά ζητήματα, κοινοποιώντας τις οδηγίες των ειδικών
και αξιόπιστων πηγών.
• Μοιραστείτε τα είδη πρώτης ανάγκης, να
είστε προσεκτικοί/ές κατά την αγορά τους
και να προσφέρετε βοήθεια σε άτομα που
έχουν λιγότερη δυνατότητα πρόσβασης σε
απαραίτητα αγαθά που είναι σε μεγάλη ζήτηση.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, σε ανακοίνωσή της,
αναφέρει τα εξής: «Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας (6.3.2020) περί ανάκλησης των προβολών μέχρι τις
20 Μαρτίου 2020, επανερχόμαστε για να επικοινωνήσουμε
μαζί σας. Σαν υπεύθυνοι πολίτες, όλοι γνωρίζουμε τις εξελίξεις και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και τα μέτρα που
λαμβάνονται και που είναι όλο και πιο περιοριστικά. Προκύπτει λοιπόν ότι η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας δεν θα
ολοκληρώσει το Β΄ Κύκλο των Προβολών της, ο οποίος κανονικά έληγε στις 13 Απριλίου 2020. Παρότι η εξέλιξη αυτή
είναι βίαιη, απογοητευτική και μας στερεί τη χαρά να δούμε
τις 6 υπέροχες τελευταίες ταινίες από τις συνολικά 13 του Β!
Κύκλου, αισθανόμαστε ευτυχείς και τυχεροί που, από όσα
ξέρουμε, κανένα από τα μέλη μας δεν νόσησε μέχρι σήμερα.
Παρακαλούμε τα μέλη μας να κρατήσουν την κάρτα διάρκειας περιόδου 2019-2020 διότι με την επίδειξή της κατά την
επόμενη εγγραφή τους ως μέλη για την περίοδο 2020-2021
τον Οκτώβρη του 2020, θα έχουν διαφορετική μεταχείριση
από όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό σε μια προσπάθεια
αποζημίωσής τους για τη ματαίωση της προβολής 6 ταινιών,
ώστε τα μέλη μας να μη θεωρούν ότι η προηγούμενη εγγραφή
τους ήταν για αυτούς επιζήμια. Μένουμε αισιόδοξοι! Μένουμε σπίτι! Θα βρεθούμε τον Οκτώβρη!».

Ζωγραφιές με θέμα
«Ο Καραγκιόζης μένει σπίτι»
Επειδή τα παιδιά είναι πάντα δημιουργικά, δραστήρια,
έχουν έμπνευση και φαντασία ακόμη κι όταν είναι συνέχεια
στο σπίτι και επειδή αγαπάνε τον λαϊκό ήρωα του θεάτρου
σκιών δίνετε η δυνατότητα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο, να
εμπνευστούν και να ζωγραφίσουν τις δημιουργίες τους με
θέμα «Ο Καραγκιόζης μένει σπίτι».
Στείλτε τη/τις ζωγραφιά/ζωγραφιές του παιδιού σας μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:59 μ.μ. μέσω
messenger στο Περί Σκιών ή στο Χρήστος Πατρινός, με email στο periskion@gmail.com ή εναλλακτικά στην ταχυδρομική διεύθυνση Περί Σκιών, Νόρμαν 20, Άγιος Διονύσιος
Τ.Κ 26223 Πάτρα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα ενθύμιο για την
αξιόλογη προσπάθειά τους, ενώ οι τρεις (3) επικρατέστερες
θα κερδίσουν από μια χειροποίητη φιγούρα.
Από τη Δευτέρα 23/03/2020 στο κανάλι Περί Σκιών στο
youtube θα αναρτώνται παραστάσεις Καραγκιόζη που έχουν
πραγματοποιηθεί ανά την Ελλάδα και ολιγόλεπτα στιγμιότυπα με το παραδοσιακό θέατρο σκιών του Χρήστου Πατρινού
χαρίζοντας γέλιο, κέφι, χαρά για να θυμηθούν οι παλιοί και
να μάθουν οι νεότεροι την λαϊκή τέχνη.

Αναβάλλεται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έκανε γνωστό ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία
που έχουν ήδη ληφθεί από την Πολιτεία και δεδομένης της
δυσμενούς σχετικής πρόγνωσης για την εξέλιξή της τους επόμενους δύο μήνες στην Ελλάδα και διεθνώς, αποφασίστηκε
η αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο διάστημα 7-10
Μαΐου 2020. Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 17ης
ΔΕΒΘ ορίζεται το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου έως
1 Νοεμβρίου 2020.
Yπενθυμίζεται επιπλέον, ότι η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού λήγει στις
30 Μαρτίου, επομένως οι απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή της ΔΕΒΘ θα αναληφθούν από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.

