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Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 
ΤΕΥΧΟΣ #967Food for thought...  every day!

EDITORIAL_
Κι ενώ η χώρα και το σύνολο της αγο-
ράς βιώνουν καταστάσεις πολέμου και 
προσπαθούν να βρουν ποιο είναι το σημείο 
ισορροπίας...
Κι ενώ το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσί-
δας παλεύει καθημερινά να εξυπηρετήσει 
τις αυξημένες ανάγκες των super market...
...υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι αγρόν 
ηγόραζαν και θεωρούν ότι μπορούν να 
λειτουργήσουν σε ένα παράλληλο σύμπαν: 
Το δικό τους !
Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευθεί η στάση 
κάποιων «επαγγελματιών», οι οποίοι... απει-
λούν ότι δεν θα εφαρμόσουν τα έκτακτα 
μέτρα, όπως το διευρυμένο ωράριο ή την 
αναλογία των πελατών προς τα τετραγω-
νικά μέτρα των καταστημάτων. 
Ακόμα περισσότερο και χειρότερα, όταν 
επιλέγουν, με περισσή τζάμπα μαγκιά, να 
διαλαλούν αυτή τους την.. αντίσταση (sic) 
και βρίσκουν και πρόσφορο έδαφος για να 
την κάνουν γνωστή.
Είτε μας αρέσει, είτε όχι, η κατάσταση 
αυτή τη στιγμή απαιτεί μέτρα, που είναι 
υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά.
Και τα μέτρα αυτά έχουν ένα σκοπό (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, να εξυπηρετούν 
καλύτερα τους ηλικιωμένους και τους 
εργαζόμενους, αλλά και να αποσυμφορούν 
τα σημεία πώλησης καθόλη τη διάρκεια 
της ημέρας). 
Αλήθεια, μιας και μιλάμε για μέτρα, οι λαϊ-
κές αγορές γιατί παραμένουν ανοιχτές;
Επειδή συχνάζουν ηλικιωμένοι το λέω.
Τόσο απλά.

Νεκτάριος Νώτης,
nectarios@notice.gr

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ

«Τι να το κάνω, όταν η εταιρεία μου λει-
τουργεί κανονικά, αλλά έρχονται πελάτες 
και μου λένε να πάω πιο πίσω την είσπραξη 
επιταγών;», έλεγε χθες στο FnB Daily ένας 
από τους πλέον έμπειρους επιχειρηματίες 
της αγοράς. Και η εικόνα αυτή υπάρχει και σε 
πολλές άλλες υγιείς - ακόμα - επιχειρήσεις.  

� ΕΛΛ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: 6 ΑΙΤΉΜΑ-
ΤΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ_

Η μειωμένη ρευστότητα  και το αυξημένο 
κόστος παραγωγής είναι η διπλή οικονομι-
κή πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, σύμφω-
να με επιστολή που έστειλαν οι Πρόεδροι 
της ΠΑΝΕΜΜΙ, ΕΛΟΠΥ και του ΣΕΘ, στον 
Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία των 
υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και Εξωτερικών.
Επιπλέον, στην επιστολή υπογραμμίζεται πως 
αν παραταθεί η μείωση των εξαλιεύσεων και 
συνεχιστεί μέχρι τους θερινούς μήνες όπου η 
βιομάζα των ψαριών αυξάνεται ταχύτερα, θα 
δημιουργηθεί ανάγκη εξεύρεσης επιπλέον 
διαθέσιμου χώρου για την διαχείριση τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι εκπρό-
σωποι του κλάζου ζητούν:
• Ως στρατηγική προτεραιότητα για την δια-
σφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
του κλάδου, την λήψη έκτακτων μέτρων οι-
κονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη κυρίως 
του κόστους των ιχθυοτροφών (πληρωμές 
απευθείας στις προμηθεύτριες εταιρείες). 
(ΥΠΑΑΤ) 
• Την παροχή εγγυοδοσίας για άντληση 
βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων κίνησης από το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. (ΥΠΟΙΚ) 
• Την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων που 
έχουν ήδη εξαγγελθεί από το ΥΠΟΙΚ, όπως: 

Πάγωμα δόσεων ρυθμίσεων σε εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία, αναστολή επιβολής 
κυρώσεων διοικητικών πράξεων, τραπεζικού 
δανεισμού για 4 μήνες.  Μείωση προκα-
ταβολής φόρου έως 50% για επιχειρήσεις 
και ελεύθερους επαγγελματίες - Κάλυψη 
εργοδοτικού κόστους για τους εργαζόμενους 
που απουσιάζουν λόγω καραντίνας καθώς 
και προσωπικού των συσκευαστηρίων. 
• Την ενεργοποίηση του μέτρου ΕΠΑΛ (αρ. 
57 ΕΤΘΑ) για την ασφάλεια των ιχθυα-
ποθεμάτων όπως αυτό ισχύει και όπως 
αναμένεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με 
την πρόταση της Κομισιόν ώστε να συμπε-
ριληφθούν αποζημιώσεις σε παραγωγούς 
υδατοκαλλιέργειας σε περίπτωση απώλειας 
εισοδήματος για λόγους δημόσιας υγείας 
(ΥΠΑΑΤ). 
• Απλοποίηση των διαδικασιών για χορήγη-
ση οικονομικών ενισχύσεων εγκεκριμένων 
επενδυτικών σχεδίων Υδατοκαλλιέργειας 
και Μεταποίησης στα πλαίσια του ΕΠΑΛΘ 
2014-2020 με κατάλληλη τροποποίηση των 
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και Προ-
σκλήσεων (ΥΠΑΑΤ). 
• Παράταση όλων των προβλεπόμενων 
προθεσμιών που αφορούν τις πάσης φύσεως 
υποχρεώσεις για την λειτουργία μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας (ΥΠΑΑΤ).
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� FRIGOGLASS
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ ΚΕΡΔΉ - ΤΙ ΕΙΠΕ Ο CEO ΓΙΑ 
ΝΙΓΉΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟ_

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα αποτε-
λέσματα της Frigoglass το 2019 σε σχέση 
με το αμέσως προηγούμενο έτος, με τις 
πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 15,6% 
και την εταιρεία να επιστρέφει σε κέρδη, 
μετά από τις ζημιές που κατέγραψε το 
2018. 

DATA-2019
(σε εκατ. ευρώ)

Πωλήσεις
2019: 482,3
2018: 407,06

Μεταβολή: 15,6%
EBITDA

2019: 74,05
2018: 50,9

Μεταβολή: 31,2%
Κέρδη

2019: 5,5 
2018: (8,7)

Ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Frigοglass, σχολιάζοντας τα οικονομικά 
αποτέλεσματα τόνισε πως «είμαστε ικανο-
ποιημένοι από τις επιδόσεις μας» και πρό-
σθεσε πως «συνεχίσαμε να υλοποιούμε τα 
μέτρα λειτουργικής βελτίωσης που έχουμε 
πάρει σε όλες μας τις δραστηριότητες». 

1Η ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ 
ΝΙΓΗΡΙΑ
Η εταιρεία, όπως τονίστηκε και κατά τη 
διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης, 
στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς 
της, καθώς όπως χαρακτηριστικά τόνισε 
ο Νίκος Μαμουλής, «είναι πολύ σημαντική 
αγορά που αναπτύσσεται συνεχώς». 
Η Frigoglass όπως αναφέρθηκε, επρόκειτο 
να ξεκινήσει τις εργασίες στο εργοστάσιο 
της Νιγηρίας την 1η Μαρτίου, ωστόσο 
«επειδή έπρεπε να μεταβούν μηχανικοί από 
την Κίνα, την Ιταλία και άλλες χώρες, ακυ-

ρώθηκε αυτή η διαδικασία για την πρώτη 
Μαϊου», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 
στη τηλεδιάσκεψη. 

DATA- Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 
 ( σε εκατ. ευρώ)

Ανατολική Ευρώπη
2019: 187
2018: 142

Μεταβολή: 32%
Δυτική Ευρώπη

2019: 93
2018: 84

Μεταβολή: 11%
Αφρική & Μ.Ανατολή

2019:52
2018: 62

Μεταβολή: -15%
Ασία

2019: 36
2018: 28

Μεταβολή: 28%

ΚΑΜΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Η εταιρεία έχει «κλείσει» τις παραγγελίες 
της κατά 80% και μέχρι σήμερα δεν έχει 
υπάρξει καμία ακύρωση παραγγελίας εξαι-
τίας του κορονοϊού. Ωστόσο, υπογραμμί-
στηκε προς τους αναλυτές πως «τα όποια 
αποτελέσματα θα φανούν στην πράξη, 
καθώς δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τις 
ακριβείς συνέπειες της πανδημίας». Δύο 
επιδράσεις έχει μέχρι στιγμής στην εται-
ρεία η εξάπλωση της πανδημίας:
Αύξηση κόστους logistics
Καθυστερήσεις στις εισαγωγές από Κίνα 
και Ιταλία

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
2020
Για το επόμενο διάστημα, η διοίκηση της 
εταιρείας  αναμένει ότι τα αποτελέσματά 
της για το 2020 θα επηρεαστούν από το 
ευμετάβλητο περιβάλλον της αγοράς, το 
οποίο είναι ενισχυμένο από την πανδημία 
COVID-19. Στον κλάδο Επαγγελματικής 
Ψύξης, δηλώνει πως θα συνεχίσει την 
προσπάθεια της για διεύρυνση της πελα-
τειακής της βάσης στις βασικές αγορές. 
Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό των 
πωλήσεων, επικεντρώνεται στην περαιτέ-
ρω διείσδυση στην αγορά με την από-
κτηση νέων πελατών και στην ανάπτυξη 
εμπορικών δικτύων μέσω ανταγωνιστικών 
προϊόντων. Επίσης η εταιρεία υπογραμμίζει 
πως «οι συνεχείς πρωτοβουλίες μείωσης 
του κόστους, που στοχεύουν στην εξοικο-
νόμηση πόρων θα αυξήσουν τα λειτουργικά 
περιθώρια κέρδους το 2020». 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Νίκος Μαμουλής, CEO, Frigoglass

� ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΉΜΑ 
ΡΕΥΣΤΟΤΉΤΑΣ 
ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ_

Πρόβλημα αντιμετωπίζει πλήθος εμπο-
ρικών επιχειρήσεων που εισάγουν εμπο-
ρεύματα από τρίτες χώρες, σύμφωνα 
με επιστολή του Επιμελητηρίου Αχαϊας 
προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα.
Αυτά τα εμπορεύματα, μετά την άφιξή 
τους στη χώρα μας, τίθενται σε κα-
θεστώς δέσμευσης σε τελωνειακές 
αποθήκες μέχρι την καταβολή δασμών 
και ΦΠΑ για τον εκτελωνισμό και την 
παραλαβή τους. Ήδη, σημειώνει το Επι-
μελητήριο, σε τελωνειακές αποθήκες 
βρίσκεται μεγάλος όγκος εμπορευμά-
των τέτοιας κατηγορίας και παράλληλα 
αναμένονται νέα φορτία.

ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
«Λόγω των επικρατουσών συνθηκών και 
την απουσία επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας ήδη έχει προκληθεί σε πλήθος 
επιχειρήσεων σοβαρό πρόβλημα ρευ-
στότητας με αποτέλεσμα την αδυναμία 
καταβολής των υποχρεώσεων αυτών. 
Στα πλαίσια αυτά, αιτούμαστε να συ-
μπεριληφθούν και αυτές οι επιχειρήσεις 
στη ρύθμιση των 24 δόσεων του ΦΠΑ 
που ισχύει, συμπεριλαμβάνοντας και 
τους δασμούς», αναφέρεται στη σχετική 
επιστολή.

Πλάτων Μαρλαφέκας, 
Πρόεδρος, Επιμελητήριο Αχαίας
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ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 
ΤΉΝ CONDITO 
Με συνέπεια και σεβασμό στις εξελίξεις, 
η Condito Α.Ε.Β.Ε. υιοθετεί ειδικά μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων, 
των συνεργατών και των καταναλωτών. 
Μεταξύ άλλων:
• Πραγματοποιούνται τακτικές απολυ-
μάνσεις στους χώρους του εργοστασίου
• Όλοι οι εργαζόμενοι θερμομετρούνται 
κατά την είσοδο τους στο εργοστάσιο 
και εφοδιάζονται με προστατευτικά υλι-
κά (μάσκες, γάντια, ειδικό ιματισμό) 
• Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 
της Β’ Βάρδιας του Εργοστασίου για τον 
περιορισμό του εν δυνάμει εργαζόμενου 
προσωπικού
• Δίνονται ειδικές άδειες σε ευπαθείς 
ομάδες και νέους γονείς
• Εφαρμόζεται η τηλεργασία για ένα 
μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων

Η Condito προτρέπει τους καταναλωτές 
να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 
Ε.Ο.Δ.Υ και να παραμένουν στο σπίτι, 
ενώ μέσω των social media και το moto 
‘’Μένουμε σπίτι – Μαγειρεύουμε σπίτι’’ 
προτείνει στους καταναλωτές συνταγές, 
tips και προτάσεις σερβιρίσματος με 
αγαπημένες sauce Condito.

� Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΠΩΛΉΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΉΚΑΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ_

� E-LA-WON
ΤΟ ΑΓΟΥΡΟΛΑΔΟ GREEN FRESH ΔΙΑΚΡΙΘΉΚΕ 
ΜΕ ΤΟ HONOR AWARD 2020_

Πειθάρχησαν οι πωλητές στις λαϊκές 
αγορές, στα νέα αυστηρά μέτρα, που 
πήρε η κυβέρνηση, προκειμένου να 
αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονο-
ϊού, ειδικά σε χώρους, στους οποίους 
κυκλοφορούν, επί το πλείστον, ηλικιω-
μένα άτομα.
Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώ-
της Σταμπουλίδης, ανέφερε στο FnB 
Daily ότι «ήδη οι επαγγελματίες και οι 
παραγωγοί στις λαϊκές αγορές προ-
σαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, κάτι 
το οποίο διαπιστώσαμε και σε επισκέ-
ψεις, που πραγματοποιήσαμε χθες σε 
ορισμένες από αυτές», ενώ πρόσθεσε 
πως «και οι πολίτες ανταποκρίθηκαν, 
κρατώντας τις απαραίτητες αποστά-
σεις μεταξύ τους και παίρνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα καθαριότητας.»
Θυμίζουμε ότι, σχετικά με τη λειτουργία 
των λαϊκών αγορών ορίστηκαν τα εξής: 
η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πά-
γκων των πωλητών στις λαϊκές αγορές 

είναι τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο 
χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα
όλοι οι πωλητές υποχρεούνται να φο-
ρούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη 
την διάρκεια της παραμονής τους στον 
χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια 
μιας χρήσης
κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει 
σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο 
με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προ-
κειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλ-
λικά νομίσματα
οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών υποχρεούνται όπως λάβουν μέτρα 
για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, 
την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμ-
μάτων, την πλύση και απολύμανση 
μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών και την διαρκή πληροφόρηση 
με κάθε μέσο των καταναλωτών για την 
ανάγκη αποφυγής συνωστισμού.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Το αγουρόλαδο Green Fresh, ποικιλίας 
Αθηνολιά, της E-LA-WON, έλαβε τη 
διάκριση Honor Award 2020, στον 5ο 
Διαγωνισμό Ποιότητας IOOC KOTINOS 
2020, ο οποίος πραγματοποιείται με 
αυστηρά κριτήρια του Διεθνούς Ελαιο-
κομικού Συμβουλίου (ΔΣΕ). Σημειώνεται 
ότι η εν λόγω διάκριση προστίθεται στα 
60 και πλέον βραβεία, που κοσμούν τις 
προθήκες της εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της E-LA-
WON, Ιωάννης Καμπούρης, συγχαί-
ρει τους νικητές αλλά κι όλους τους 
εμπλεκόμενους-συντελεστές του Δια-
γωνισμού και τονίζει ότι «σε δύσκολους 
καιρούς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
με συνέπεια και ζήλο, ώστε να φθάνει 
το τελικό προϊόν με αξιοπρέπεια στον 
τελικό καταναλωτή».

https://bit.ly/2WsVSxk
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� ΚΕΟΣΟΕ
ΣΧΕΔΟΝ ΜΉΔΑΜΙ-
ΝΟΣ Ο ΤΖΙΡΟΣ - ΤΙ ΜΕ-
ΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΉΣ ΖΉΤΑ_

� ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
ΖΉΤΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΉ 80% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΓΉΣΉ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ_

Αίτημα προς τους υπουργούς Οικονομικών 
και Εργασίας και στο Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
υπέβαλε η ΚΕΟΣΟΕ, περιγράφοντας την 
δεινή θέση που βρίσκεται ο κλάδος της 
οινοποιίας εξαιτίας της μείωσης του κύκλου 
εργασιών λόγω κορονοϊού.

ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
“Ζητάμε αναστολή φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων των οινοποι-
είων καθώς και την οικονομική στήριξη των 
εργαζομένων, μέσω αποζημιώσεων ειδικού 
σκοπού και ασφαλιστικής τους κάλυψης, 
δεδομένης της κατάρρευσης των εσόδων 
που προέρχονται από την δραστηριότητα 
των οινοποιείων”, αναφέρει στο FnB Daily ο 
Πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ, Χρήστος Μάρκου, 
συμπληρώνοντας: “Θέλουμε να αναστα-
λούν οι πληρωμές και οι διαφορες χρημα-
τοοικονομικές υποθέσεις, που τρέχουν με 
τις τραπεζες. Όταν ο καθημερινός τζίρος 
και οι εισπράξεις είναι μηδαμινές, πώς 
είναι δυνατόν να πληρώσουμε επιταγές 
,που έχουν ήδη εκδοθεί; Υπάρχουν τέτοιου 
είδους ζητήματα”.

ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΙΝΙ MARKET 
ΚΙΝΕΙΤΑΙ
“Υπάρχει μια πτώση του τζίρου σχεδον 
100%, λόγω κορονοϊού, έχει τελειώσει η 
εστίαση και η φιλοξενία, ενώ η μόνη κίνηση, 
που υπάρχει είναι στα Mini Μarket. Ο 
κόσμος, που ψωνίζει από Super Market, δεν 
αγοράζει κρασιά, αλλά τρόφιμα αυξημένης 
ζήτησης”, τονίζει ο κ. Μάρκου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
“Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία εμπορική 
πράξη, ενώ ακόμα και οι παλιές παραγγε-
λίες ακυρώνονται ή αναστέλλονται. Γενικά, 
υπάρχουν άσχημα μηνύματα από παντού”.
Αναφορικά με την πορεία της παραγωγής, 
ο κ. Μάρκου αναφέρει ότι “δεν ξέρουμε 
πώς θα εξελιχθεί, γιατί τα αμπέλια τώρα 
μόλις κλαδεύτηκαν, δεν έχουν πετάξει καν 
βλαστό. Θα έχουμε εικόνα από το Μάιο και 
μετά”.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Διαγραφή του 80% των δανείων, εγγυημένων 
και κόκκινων, και ρύθμιση του υπολοίπου 20% 
για 15-20 χρόνια, με σταθερό επιτόκιο 1%, 
ζητούν - μεταξύ άλλων - σε επιστολή τους τα 
μέλη του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας 
(ΣΕΚ), ενώ, όπως αναφέρει στο FnB Daily ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου, Τάκης Πεβερέ-
τος, “ο κλάδος ήταν ήδη επιβαρυμένος και η 
κατάσταση με τον κορονοϊό, που επηρεάζει τη 
διάθεση προϊόντων στην αγορά, μας ρίχνει την 
χαριστική βολή”.

ΤΑ 4 ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Διαγραφή του 80% των δανείων µας, εγγυ-
ηµένων και κόκκινων και ρύθμιση του υπολοί-
που 20% για 15-20 χρόνια με σταθερό επιτόκιο 
1% (τα ξένα funds αγοράζουν τα δάνεια μας 
από τις τράπεζες με 3- 20%)
• Ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και των 
στάβλων, έναντι οποιονδήποτε χρεών
• Μετάθεση, για ένα χρόνο, της πληρωμής των 
δόσεων των ρυθμισμένων δανείων
• Κατάργηση του πρόσθετου φόρου ( ΕΝΦΙΑ) 
στις κτηνοτροφικές –πτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις.

ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ 
ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
“Θέλουμε να στηριχτούμε, για να συνεχίσουμε 
την παραγωγη μας και μέσα σε αυτά τα πλαί-
σια, ζητάμε να μας ρυθμίσουν τα χρέη αφού τα 
πουλάνε στα funds από 3%, αν δεν έχει υπο-
θήκη ή έχει μικρή υποθήκη, μέχρι 20%. Ζητάμε 
λοιπόν να διαγράφουν το 80% των χρεών και 
το υπόλοιπο 20% να το πληρώσουμε σε κάποιο 
διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσου-
με και να παράγουμε”, τονίζει ο κ. Πεβερέτος, 
υπογραμμίζοντας ότι ““έχουμε αγωγές και 
διαταγές πληρωμών που είναι ο προάγγελος 
των κατασχέσεων. Τι θα γίνει αν μας πάρουν 
τα μαντριά και τα σπίτια μας; Πολλά δάνεια 
έχουν παρθεί με υποθήκες τα σπίτια μας για να 
ταΐσουμε τα ζώα, να κρατησουμε τις εκμεταλ-
λεύσεις και την παραγωγή μας, ενώ από εμάς 
εξαρτώνται πάνω από 50.000 επιχειρήσεις, 

σφαγεία, μεταποίηση, μεταφορές και πάει 
λέγοντας. Ήήδη έχουν γίνει πλειστηριασμοί και 
έχουν φύγει αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες, 
με πρόσφατη μια μεγάλη μονάδα 4.000 τ.μ. στα 
Γιαννιτσά, που την πήρε η Τράπεζα Πειραιώς”.

€200 ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΥΣ 
ΣΤΑΒΛΟΥΣ
“Μας βάζουν να πληρώσουμε δυσβάσταχτο 
ΕΝΦΙΑ. Έχουν βάλει αντικειμενικές τιμές στα 
μαντριά και στους στάβλους €200 / τ.μ., με 
αποτέλεσμα να ξεπερνάμε τις 200.000 ή 
250.000 ευρώ που είναι το όριο, και από εκεί 
και πάνω μπαίνει ο πρόσθετος φόρος. Έχουμε 
φτάσει στο σημείο άλλοι να πληρώνουν 10.000, 
άλλοι 12.000 και δεν μπορούμε να το σηκώ-
σουμε άλλο αυτό”, τονίζει.

ΞΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
Αναφορικά με τις συνέπειες του κορονοϊού 
στον κλάδο ο κ. Πεβερέτος εξηγεί ότι λόγω 
του lockdown, το Πάσχα, η περίοδος που 
περιμένουν οι κτηνοτρόφοι να αυξήσουν τον 
τζίρο τους, μοιάζει χαμένο. “Το Πάσχα πουλάμε 
το μεγάλο ποσοστό των αρνιών, τα οποία 
γεννιούνται μέσα στο χειμώνα, λίγα φεύγουν τα 
Χριστούγεννα».

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΙΣ 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Με βάση την κατάσταση που υπάρχει, οι κύριες 
αγορές των εξαγωγών, Ιταλία και Ισπανία, οι 
οποίες αποροφούσαν περίπου 500.000 αμνοε-
ρίφια, είναι σε καραντίνα, με αποτέλεσμα, είτε 
να έχουν κλείσει τα σύνορα, είτε οι έμποροι δεν 
βρίσκουν μεταφορείς και τα αρνιά μένουν εδώ, 
ενώ και όσα έχουν ήδη σφαγεί και έχουν μπει 
στα ψυγεία, είναι άγνωστο το πότε θα κατανα-
λωθούν, με την εστίαση να είναι στην κατάστα-
ση αυτή και τα ξενοδοχεία να έχουν κλείσει”.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Χρήστος Μάρκου, Πρόεδρος, ΚΕΟΣΟΕ

Τάκης Πεβερέτος, Πρόεδρος, ΣΕΚ
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� ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 8 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ_

Η επέκταση και 
εξάπλωση του κο-
ροναϊού πέρα από 
την Κίνα, από τα 
μέσα Φεβρουαρίου 
του 2020, δημιούρ-
γησε έντονη
ανησυχία στην 
επενδυτική 
κοινότητα για τις 
επιπτώσεις του 
στην παγκόσμια 
οικονομία, αναφέ-
ρει στη μηνιαία της 
ανάλυση η Τράπε-
ζα Πειραιώς. Μέσα 
σε αυτό το κλίμα, 
ο δείκτης ενέρ-
γειας κατέγραψε 
σημαντική πτώση 
(-45,50%), όπως 
και συνολικά ο 
δείκτης εμπορευ-
μάτων (-31,25%), 
ενώ ο δείκτης 
των αγροτικών 
προϊόντων μειώ-
θηκε κατά 12,88%. 
Ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τα αγροτικά 
προϊόντα, η εικόνα 
έχει ως εξής:

Οι προβλέψεις Φεβρουαρίου σχετικά με τα στοιχεία του σιταριού (στρέμματα που 
έχουν φυτευτεί, η συγκομιδή και η στρεμματική απόδοση) δεν έχουν αξιοσημείωτη 
μεταβολή. Ο δείκτης αποθέματα προς κατανάλωση διαμορφώθηκε στο 43,4% 
(από 45,1%). Σε επιμέρους επίπεδο χωρών, ενισχύθηκαν οι εξαγωγές σίτου της 
Ε.Ε. κατά 1 εκατ. μετρικούς τόνους, φτάνοντας σε 32 εκατ. (17% του παγκόσμιου 
συνόλου). Αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του σιταριού θα υποστεί ενδεχόμενη πτώ-
ση μεσοπρόθεσμα, καθώς η εξάπλωση του κοροναϊού λειτουργεί ανασταλτικά 
σε άνοδο της τιμής του.

Οι εκτιμήσεις για την τιμή του καλαμποκιού παραμένουν, γενικότερα, στα επίπεδα 
του προηγούμενου μήνα. Στις ΗΠΑ, ενισχύθηκαν η εγχώρια κατανάλωση, καθώς 
και η παραγωγή αιθανόλης (12,345 εκατ. μπούσελ και 5,425 αντίστοιχα). Σε παγκό-
σμιο επίπεδο, ενισχύθηκε η κατανάλωση και η χρήση καλαμποκιού για ζωοτροφές 
(1,135 εκατ. μετρικούς τόνους και 704,89 αντίστοιχα). Εκτιμήσεις της αγοράς κά-
νουν λόγο για περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης καλαμποκιού σε ζωοτροφές, οδη-
γούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση της Κίνας (αύξηση κοπαδιών χοίρων).

Οι προβλέψεις είναι για μειωμένη παραγωγή ζάχαρης, κατά τον μήνα Φεβρουά-
ριο, στο Μεξικό, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, μειώνοντας, παράλληλα, 
τις προβλεπόμενες εξαγωγές της. Η κατανάλωση της ζάχαρης παραμένει στα 
ίδια επίπεδα, με τα αποθέματα τέλους να εμφανίζονται σχετικά χαμηλότερα. Οι 
εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για διεύρυνση περαιτέρω του ελλείμματος 
προσφοράς στην αγορά της ζάχαρης το 2020/21, καθώς, από μακροοικονομικής 
άποψης, παραμένει μια ευαίσθητη αγορά, παρά την ενίσχυση της παραγωγής 
ζάχαρης από τη Βραζιλία.

Η παγκόσμια παραγωγή χυμού πορτοκαλιού εκτιμάται σε 1,7 εκατ. τόνους, εξαι-
τίας της μείωσης παραγωγής πορτοκαλιών κατά 5,8 εκατ. τόνους. Παράλληλα, η 
κατανάλωση και τα αποθέματα αναμένεται να κινηθούν ελαφρά ανοδικά, ενώ οι 
εξαγωγές προβλέπεται να κινηθούν χαμηλότερα (κατά 27%). Όλα αυτά αντανα-
κλώνται πλήρως στην τιμή του χυμού πορτοκαλιού, όπως φαίνεται στο διάγραμ-
μα, η οποία βαίνει μειούμενη, φτάνοντας στα χαμηλά του 2009.

Ο δείκτης αποθέματα προς κατανάλωσηέχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω (από 
69,00% σε 70,58%). Αναλυτές εκτιμούν ότι η αστάθεια στην παγκόσμια αγορά 
βαμβακιού αυξάνει, κυρίως, λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού στην Κίνα, με τα 
αποθέματα βαμβακιού να αναμένονται να υποχωρήσουν σημαντικά (-5,5% κοντά 
σε 8,4 εκατ. τόνους), σε αντίθεση με άλλες χώρες που αναμένουν βελτίωση (+3% 
κοντά σε 4,4 εκατ. τόνους). Παράλληλα, έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις 
προβλέψεις για μείωση της ζήτησης βαμβακιού κατά 1 εκατ. μπάλες (36,5 εκατ.). 

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) αναθεώρησε προς τα πάνω την παρα-
γωγή βοδινού κρέατος κατά το α ́εξάμηνο του 2020, καθώς εκτιμά ότι ο ρυθμός 
σφαγής των βοοειδών θα παρουσιάσει άνοδο. Παράλληλα, αναθεώρησε προς 
τα πάνω τις εισαγωγές βόειου κρέατος, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για επεξερ-
γασμένα τρόφιμα, ενώ προς τα κάτω τις προβλέψεις για εξαγωγές βοοειδών, 
εξαιτίας της ασθενέστερης ζήτησης σε πολλές χώρες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης αποθέματα προς κατανάλωση έχει αναθεω-
ρηθεί προς τα πάνω, σε 28,16% από 27,61%. Σε επιμέρους χώρες, η Βραζιλία 
ενίσχυσε την παραγωγή (125,00 εκατ. μετρικούς τόνους), καθώς και τις εξαγωγές 
της (σε 77,00 εκατ. μετρικούς τόνους) λόγω της υποτίμησης του βραζιλιάνικου 
ρεάλ, ενώ η Κίνα τις εισαγωγές της (στα 88,00 εκατ. μετρικούς τόνους). Αν και το 
κλίμα παραμένει αρνητικό λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού, εκτιμήσεις κά-
νουν λόγο για βελτίωση της τιμής της σόγιας το προσεχές διάστημα.

Ο  δείκτης αποθεμάτων μακρύκοκκου ρυζιού προς κατανάλωση παρέμεινε στο 
8,35%, όπως και τον προηγούμενο μήνα, με τα επιμέρους στοιχεία (στρεμματική 
απόδοση, συγκομιδή, παραγωγή, συνολική κατανάλωση, εξαγωγές) να παραμέ-
νουν στα ίδια επίπεδα. Όμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες σε Αμερική, Ταϊλάνδη και Ινδία αναμένεται να έχουν αρνητική 
επίπτωση στην παραγωγή ρυζιού.
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CORONAVIRUS EFFECT
� ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
23 ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ 5 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ_

Είκοσι τρεις αναβολές και πέντε ακυρώ-
σεις Διεθνών Εκθέσεων, εντός και εκτός 
Γερμανίας, που είχαν προγραμματίσει έως 
και τον ερχόμενο Μάιο Γερμανικοί Εκθεσιακοί 
Οργανισμοί, ανακοινώνει το Ελληνογερμανι-
κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από τους 
φορείς διοργάνωσης λόγω των θεμάτων, που 
έχουν δημιουργηθεί με τη δημόσια υγεία από 
τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Eκθεσιακός Οργανισμός Αννοβέρου
Ηannover Messe : 13.–17.07.2020
Twenty2X:23.–25.06.2020
Interscutz: 14.-19.06.2021

Εκθεσιακός Οργανισμός Βερολίνου
DMEA: 16.–18.06.2020
Stage|Set|Scenery: 5.-17.06.2021
Ακύρωση της ΙLA Berlin

Εκθεσιακός Οργανισμός Κολωνίας
Eisenwarenmesse: 21.-24.02.2021
h+h cologne: 26.-28.03.2021
Art Cologne: 19.-22.11.2020. Θα διεξαχθεί 
παράλληλα με την Cologne Fine Art & Design
The Tire Cologne: 18.–20.05.2021
Ακύρωση της Photokina

Εκθεσιακός Οργανισμός Μονάχου
ΙFAT 2020:  07.-11.09.2020

analytica 2020: 19.–22.10.2020
Ακύρωση της Lopec 2020
Ακύρωση της Leif 2020
Reed Exhibitions
 FIBO, Κολωνία: 01.-04.10.2020

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Εκθεσιακός Οργανισμός Αννοβέρου
Domotex Asia / Chinafloor Σαγκάη: 31.08.–
02.09.2020

Εκθεσιακός Οργανισμός Κολωνίας
ANUFOOD China 2020: 08.–10.07.2020
IDEM Singapore: 19.–21.06.2020
interzum guangzhou, Κίνα (Σύντομα νέα 
ημερομηνία)
Thaifex – Anuga Asia, Bangkok: 22.–
26.09.2020
Wine & Gourmet Japan, Τόκιο: 14.–
16.04.2021
Ακύρωση της MIECF 2020 στην Κίνα

Εκθεσιακός Οργανισμός Μονάχου
ΙΕ expo China, στο Sniec, Σαγκάη: 1.–
23.04.20)
electronica China, productronica China 
και Laser World of Photonics China: 
03.–05.07.2020 στο National Exhibition and 
Convention Center στη Σαγκάη, μόνο για το 
2020
bauma CTT Russia: (Εντός Μαρτίου η νέα 
ημερομηνία)
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� ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
ΑΥΞΉΜΕΝΉ ΖΉΤΉΣΉ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ

� FNB CYPRUS
DELIVERY & ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΉ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ_

CORONAVIRUS EFFECT

Λάμπης Καλαμπάκας, Αντιπρόεδρος, Σωματείου Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, Νίκη Κωνσταντίνου, 
Πρόεδρος, ΠΑΣΚΕΔΙ

Την προτίμησή τους στην υπηρεσία 
deliveryδείχνουν οι καταναλωτές που μέ-
νουν στο σπίτι λόγω κορονοϊού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΥΞΗΣΗ 
DELIVERY ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ
Αυξημένη κίνηση στα κρεοπωλεία, που 
κάνουν delivery, διαπίστωσε την πρώτη 
εβδομάδα του lockdown ο Λάμπης Κα-
λαμπάκας, Αντιπρόεδρος του Σωματείου 
Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης. “Ο φόβος ήταν 
πιο έντονος την πρώτη εβδομάδα, με απο-
τέλεσμα να μειωθεί η επισκεψιμότητα στο 
κατάστημα και να αυξηθούν τα πακέτα”, 
αναφέρει στο FnB Daily, τονίζοντας ότι “τις 
ήρεμες εβδομάδες μπορεί να στέλνω 20 
πακέτα σπίτι, ενώ τις πρώτες μέρες της 
προηγούμενης εβδομάδας έστειλα 35-40”.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες ημέρες 
η κατάσταση έχει ηρεμήσει “έρχεται ο 
κόσμος στο μαγαζί, με συνέπεια, τηρούν τα 
μέτρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς 
το παρόν και πιστεύω ότι έτσι θα πάει και η 
επόμενη εβδομάδα και εάν δεν αυξηθούν 
τα κρούσματα στην Ελλάδα ή στη Θεσσα-
λονίκη, δεν νομίζω να υπάρξει ξανά τέτοιο 
θέμα”.

ΑΘΗΝΑ: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ 
ΜΟΣΧΑΡΙ ΛΟΓΩ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στα 
κρεοπωλεία στην Αθήνα, όπου σύμφωνα με 
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Σταύρο 
Πέρρο, μέσα σε τρεις μέρες πουλήθηκαν 
οι ποσότητες του μήνα, με τους κατανα-
λωτές να προτιμούν κυρίως κοτόπουλο 
και μοσχάρι. Η μαζική αυτή προσέλευση 
ωστόσο, οδήγησε σε μικρή έλλειψη στο 
μοσχάρι, που θα διαρκέσει για τις επόμενες 
10-15 ημέρες.

ΠΑΣΚΕΔΙ: ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Delivery μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 

παρατηρεί η ΠΑΣΚΕΔΙ, παρά τα μέτρα 
προστασίας, όπως η παράδοση χωρίς επα-
φή, που λαμβάνουν πολλά καταστήματα με 
την εν λόγω υπηρεσία.
“Είναι μηδαμινή η κίνηση και αυτή τη 
μέθοδο, ίσως την προτιμούν άνθρωποι, 
που πραγματικά δεν μπορούν να μαγει-
ρέψουν. Αυτό μου λένε συνάδελφοί μου 
σε όλη την Ελλάδα, ότι επιλέγουν delivery 
μόνο για ιδιαίτερες ανάγκες”, αναφέρει στο 
FnB Daily η Πρόεδρος της ΠΑΣΚΕΔΙ, Νίκη 
Κωνσταντίνου, εξηγώντας ότι οι κατανα-
λωτές φαίνεται να εμπιστεύονται περισ-
σότερο τα συσκευασμένα τρόφιμα από τα 
Super Market, παρά τα delivery, λόγω των 
συνθηκών μεταφοράς και την προετοιμασία 
πριν την παράδοση. “ Η ενημέρωση είναι 
οριζόντια και κάθετη για την μετάδοση του 
ιου και ο κόσμος φοβάται”.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ-
ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΗ 
ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Στα πλαίσια δειγματοληπτικών ελέγχων, 
που κάνουμε για να δούμε την αγορά, τηλε-
φωνούμε ως πελάτες σε Super Market και 
και αυτό που διαπιστώνουμε πραγματικά εί-
ναι απαράδεκτο. Μας λένε ότι θα παραδο-
θεί η παραγγελία μετά από μια εβδομάδα, 
ενώ μάλιστα μια μεγάλη αλυσίδα μας έχει 
πει “καλυτερα ελάτε από το κατάστημα δεν 
έχει πολύ κόσμο”.

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Σύμφωνα με την κα. Κωνσταντίνου, δύσκο-
λη είναι η κατάσταση και για τις επιχειρή-
σεις, που εξυπηρετούν με delivery. “Να 
ξέρετε ότι θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρή-
σεις και θα το αισθανθούμε όλοι μας, γιατί 
κάθε επιχείρηση που κλείνει, ζημιώνει την 
αγορά στο σύνολό της”.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Στη λύση της κατ’ οίκον παράδοσης στρέφονται και 
οι καταναλωτές της Κύπρου, στη προσπάθεια τους 

να περιορίσουν τις εξόδους τους, λόγω του ιού 
COVID-19 με τις μεγαλύτερες υπεραγορές του νη-
σιού να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα.

Η υπεραγορά Σκλαβενίτης προσφέρει υπηρεσία 
delivery στις ακόλουθες υπεραγορές: The Mall of 
Engomi, Mall of Cyprus, Λατσιών και Pafos Mall. 

 

Οι υπεραγορές δεν προσφέρουν υπηρεσία 
delivery, ωστόσο οι καταναλωτές μπορούν να 

στείλουν ηλεκτρονικά την παραγγελία τους και να 
λάβουν τα ψώνια τους με κατ’ οίκον παράδοση 
από ταξί, το κόστος του οποίου επωμίζεται ο κα-
ταναλωτής. Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται 

μέσω κάρτας ενώ ο χρόνος παράδοσης είναι ανά-
λογως και του υπόλοιπου φόρτου εργασίας.

 

Για παραγγελίες άνω των €100 προσφέρουν κατ’ 
οίκον παράδοση όλες οι υπεραγορές Παπαντω-

νίου, με την προϋπόθεση ότι ο χώρος παράδοσης 
δεν απέχει πέραν των 10 χλμ. από την υπεραγο-
ρά. Οι παραδόσεις γίνονται μέσα σε ένα μέγιστο 

διάστημα ενός ή δύο ημερών.   
 

To δίκτυο υπεραγορών MAS διαθέτει υπηρεσία 
delivery στις περισσότερες από τις υπεραγορές 

του, με την παράδοση να γίνεται την επομένη της 
παραγγελίας.  

 

Υπηρεσία κατ’ οίκον παράδοσης για ψώνια εγκαι-
νίασαν αυτές τις ημέρες και οι υπεραγορές Spar. 
Η παράδοση είναι δωρεάν εφόσον η παραγγελία 
είναι άνω των €20. Η υπηρεσία έχει εφαρμοστεί 
για την υπεραγορά Spar Δροσιά, στη Λάρνακα 
ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπεραγο-

ρές σε Λευκωσία και Λεμεσό.
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CORONAVIRUS EFFECT
� ΓΑΛΛΙΑ
ΣΤΟ... ΡΕΛΑΝΤΙ ΤΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ_

Η έλλειψη containerships, που έχει αφή-
σει πλήθος εμπορευμάτων σε αναμονή 
στα λιμάνια λόγω του κορονοϊού, μπορεί 
να επιδεινωθεί, καθώς η Κίνα αυξάνει 
τα μέτρα προφύλαξης στα εισερχόμενα 
πλοία.

ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΝ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ
Καθώς το επίκέντρο της ασθένειας έχει 
μεταφερθεί στον υπόλοιπο πλανήτη, αρ-
κετά λιμάνια της Κίνας, μεταξύ αυτών και 
το λιμάνι του Fuzhou, αρχισαν να απομο-
νώνουν τα εισερχόμενα πλοία από χώρες, 
που έχουν αυξημένα κρούσματα κορονο-
ϊού, εξέλιξη, που απειλεί να επιδεινώσει 
την κρίση. 

ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕ-
ΔΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΗ - ΗΠΑ
Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg, η δι-
αθεσιμότητα containerships στο Αμβούρ-
γο, το Ρότερνταμ και την Αμβέρσα στην 
Ευρώπη, καθώς και το Λονγκ Μπιτς και 
το Λος Άντζελες στις Η.Π.Α. βρίσκεται 
στα χαμηλότερα από ποτέ επίπεδα.
Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της 
Bloomberg Intelligence, Lee Klaskow, οι 
εισαγωγές στο λιμάνι του Λος Άντζελες 
και του Λονγκ Μπιτς, οι οποίες αποτελούν 
το 35% των εμπορευματοκιβωτίων, που 
έρχονται στις ΗΠΑ, μειώθηκαν κατά 13% 
τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

INFO - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Λιμάνι Σαγκάης - Φεβρουάριος 2020

Όγκος: -19,5%
Εξερχόμενα: -25%

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΟΣΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Ο Καναδάς δεν έχει αρκετά containers για 
να εξάγει τα μπιζέλια και τις φακές του και οι 
εξαγωγές σημειώνουν καθυστέρηση δύο μη-
νών, καθώς 30 πλοία από την Κίνα έχουν ακυ-
ρώσει το ταξίδι τους στο Βανκούβερ από τον 
Ιανουάριο, ενώ περίπου το 1/3 των καναδικών 
καλλιεργειών μεταφέρονται με containers.

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΠΙΕΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
«Υπάρχει λίγο άγχος τώρα. Ας ελπίσουμε ότι η 
Κίνα θα ξεκινήσει την παραγωγή της και αυτό 
θα διορθωθεί στις επόμενες εβδομάδες», 
δήλωσε ο Mark Hemmes, πρόεδρος της 
εταιρείας που προσέλαβε η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση για την παρακολούθηση του συ-
στήματος μεταφοράς σιτηρών του Καναδά, 
Quorum Corp
Ο Adnan Durrani, διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας τροφίμων Saffron Road, λέει ότι 
για την παραλαβή ορισμένων μπαχαρικών, 
όπως το κάρυ από την Ταϊλάνδη, χρειάστηκε 
περισσότερο χρόνο από ότι συνήθως, πάνω 
από ένα μήνα. Τελικά, κατάφερε να εξασφαλί-
σει ότι χρειάζονταν αλλά τα έξοδα αποστολής 
για να τα λάβει εγκαίρως, ήταν υψηλότερα. 
Ο κορονοϊός έχει «προκαλέσει πίεση στην 
αλυσίδα εφοδιασμού», είπε.

� LOGISTICS
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΉΣ CONTAINERSHIPS

Επιβράδυνουν τις δραστηριότητες τους, 
λόγω κορονοϊού, τα συνεταιριστικά οινοποι-
εία στη Γαλλία, οι εκπρόσωποι των οποίων 
δηλώνουν ανακουφισμένοι από τις δηλώσεις 
του Εμανουέλ Μακρόν για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΟΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
«Προφανώς η δραστηριότητα έχει επιβρα-
δυνθεί. Αλλά υπήρχαν πάντα κακές περίο-
δοι. Για την ώρα γίνονται μόνο οι επιτακτι-
κές δραστηριότητες, που αφορούν στην 
προετοιμασία μειγμάτων, για να συνεχιστεί 
η οινοπαραγωγή. Η εμφιάλωση συνεχίζει να 
τρέχει και αυτό σημαίνει ότι τα συνεταιριστι-
κά οινοποιεία δεν πρέπει να σταματήσουν 
απότομα τη δραστηριότητά τους», αναφέρει 
ο Boris Calmette, πρόεδρος των συνεταιρι-
στικών οινοποιείων. 

ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ
«Οι δραστηριότητες παραγωγής στον αμπε-
λώνα, όπως και στο οινοποιείο, συνεχίζονται 
με αυστηρή τήρηση των κανόνων και των 
μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του ιού», 
εξηγεί η Anne Haller, Διευθύντρια του συνε-
ταιρισμού Vintners, συμπληρώνοντας ότι «το 
ενδιαφέρον είναι ποιο θα είναι το επίπεδο 
των αποθεμάτων, ο ρυθμός ανάκαμψης και 
γενικότερα οι οικονομικές συνέπειες αυτής 
της κρίσης, παράγοντες, που, προς το πα-
ρόν, είναι πολύ νωρίς να προβλέψουμε».



Διαβάστε σήμερα
στο

Για πληροφορίες/συνδρομές
www.bnbdaily.gr

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

 NEWSLETTER

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020     Τεύχος #454

>  EUROBANK
Ρίχνει 500 εκ. στα ακίνητα -

Τι γίνεται με Port Plaza και άλλα εμβληματικά κτίρια

> ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ FOLLI FOLLIE
Σε ισχύ η πρόσκληση με στόχο το 66% 

- Κόντρα με Κεφαλαιαγορά

> MELCO CYPRUS
Tέλη 2021 η λειτουργία του City of 

Dreams- Επένδυση €550 εκατ.

> GFK TEMAX
2010-2019: Ταμείο €21,7 δισ. για ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά είδη
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CORONAVIRUS EFFECT
� SAINSBURY
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ 
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ_

Περιορισμούς στην αγορά του αριθμού των 
ειδών παντοπωλείου θέτει η αλυσίδα retail 
του Ηνωμένου Βασιλείου Sainsbury’s, λόγω 
κορονοϊού.
Αρχής γενομένης από την Τετάρτη, οι πελά-
τες της αλυσίδας μπορούν να αγοράσουν 
μέχρι τρία προϊόντα παντοπωλείου και το 
πολύ μέχρι δύο προϊόντα αυξημένης ζήτη-
σης, όπως είναι χαρτί υγείας, σαπούνι, γάλα 
υψηλής παστερίωσης κλπ.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Με επιστολή του προς τους πελάτες, ο CEO 
της Sainsbury’s, Mike Coupe, αναφέρει ότι 
η αλυσιδα διαθέτει επάρκεια σε τρόφιμα και 
προϊόντα και η απόφαση να περιοριστούν οι 
πωλήσεις πάρθηκε με γνώμονα τη διατήρηση 
αυτής της επάρκειας αγαθών για περισσότε-
ρο χρονικό διάστημα και για περισσότερους 
καταναλωτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, και για μην δημιουρ-
γηθούν ελλείψεις στο restocking βασικών 
προϊόντων, η Sainsbury’s κλείνει τα καταστή-
ματα εστίασης και cafe που λειτουργούν στις 
αλυσίδες της.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Η Sainsbury’s ανακοίνωσε επίσης ότι, κατά 
την πρώτη ώρα λειτουργίας των καταστη-
μάτων της, θα εξυπηρετούνται οι ευπαθείς 
ομάδες και οι ηλικιωμένοι.  
Από τις 23 Μαρτίου και έπειτα, όλοι οι πελά-
τες άνω των 70 ετών και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από 
τις ηλεκτρονικές θυρίδες παράδοσης.
Επίσης, προβλέπεται επέκταση λειτουργίας 
της υπηρεσίας, click and collect, μέσω της 
οποίας θα μπορούν οι πελάτες, που είναι σε 
καραντίνα, να παραγγείλουν online και να 
παραλάβουν την παραγγελία τους σε σημεία 
συλλογής και χώρους στάθμευσης αυτοκι-
νήτων.

Mike Coupe, CEO, Sainbury

� RABOBANK
ΚΙΝΑ: ΣΤΟ -19% ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ_

Σύμφωνα με το τελευταίο Global Dairy 
Quarterly Q1 2020 report της Rabobank, για 
τον αντίκτυπο που έχει στην αγορά και στον 
κλάδο ο κορονοϊός, ο συνολικός όγκος εισα-
γωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα 
εκτιμάται ότι θα μειωθεί το 2020 κατά 19%.
Τα εν λόγω συμπεράσματα βασίζονται στην 
μειωμένη ζήτηση γαλακτοκομικών στο retail 
και στο κανάλι του food service, στην αύξηση 
των αποθεμάτων γάλακτος σε σκόνη, καθώς 
και στην περαιτέρω επέκταση της τοπικής 
παραγωγής γάλακτος έως το 2020. 

DATA - ΚΙΝΑ
Α’ Εξάμηνο 2020

Ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων: -8% 
(εκτίμηση)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2020 ΘΑ ΕΡΘΕΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Παρά την εκτίμηση για μείωση στη ζήτηση 
γαλακτοκομικών προϊόντων, η Rabobank επι-
σημαίνει ότι αυτή η μείωση δεν θα είναι τόσο 
σοβαρή, όσο το stocking, που παρατηρή-
θηκε το 2014-2015, και είχε ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της ζήτησης σε ποσοστό άνω του 
35% μέσα σε 12 μήνες, ενώ η καταναλωτική 
συμπεριφορά αναμένεται να έχει ισορροπή-
σει μέχρι τα τέλη του β’ εξαμήνου του 2020, 
καθώς σημάδια βελτίωσης είναι ήδη ορατά 
στο supply chain.

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Η 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ - 
ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΕΥΡΩΠΗ
Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια παραγωγή 
γάλακτος αναμένεται να αυξηθεί από τους 

μεγάλους παίκτες του κλάδου. Αυτοί είναι:
• Ευρωπαϊκή Ένωση
• ΗΠΑ
• Νέα Ζηλανδία
• Αυστραλία
• Βραζιλία
• Αργεντινή
• Ουρουγουάη
Σύμφωνα με τη Rabobank, η αύξηση της πα-
ραγωγής στις ΗΠΑ παραμένει εντός ορίων, 
ενώ στην ΕΕ, η παραγωγή γάλακτος φαίνεται 
να έχει δυναμική, καθώς οι ήπιες χειμερινές 
συνθήκες θέτουν τα θεμέλια για μια καλή 
πορεία την άνοιξη.
Αναφορικά με την Αυστραλία, η χώρα επέ-
στρεψε στην ανάπτυξη τον Δεκέμβριο του 
2019 χάρη στις εξαγωγές της νότιας ζώνης, 
ενώ στη Νέα Ζηλανδία αναμένεται πτώση 
κατά 1% λόγω των κακών καιρικών συνθη-
κών και των προβλημάτων με τις εξαγωγές 
στην Κίνα.

DATA - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
Τέταρτο τρίμηνο 2019: 0,8%

2o τρίμηνο 2020: 1%

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
Λόγω των αυξανόμενων μέτρων, που ελή-
φθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορονoϊού, η Rabobank τονίζει ότι οι 
αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση γαλα-
κτοκομικών προϊόντων και στις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους επόμενους μήνες θα 
μπορούσαν να είναι υψηλότερες, λόγω του 
μειωμένου αριθμού τουριστών, γεγονός 
που ήδη επηρεάζει την αγορά τροφίμων σε 
διάφορους τομείς.



12

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

CORONAVIRUS EFFECT
� IONIKI
ΑΜΕΣΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ 
ΠΛΑΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΙ-
ΑΚΉΣ ΕΤΟΙΜΟΤΉΤΑΣ_

� EVEREST
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ή 
ΧΥΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΕΚΑΒ_

� KFC - HERSHEY
ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 
ΤΙΣ ΟΔΉΓΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ 
ΔΙΑΦΉΜΙΣΕΙΣ_

Οι εξελίξεις στο θέμα του κορονοϊού έχουν 
οδηγήσει την Ioniki σε άμεση εφαρμογή πλάνου 
επιχειρησιακής ετοιμότητας, που περιλαμβάνει 
ένα σύνολο μέτρων, εναρμονισμένο με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ και έμπειρων συνεργατών (Τεχνικός 
Ασφαλείας, Υπεύθυνος Ποιότητας, Υπεύθυνος 
Ανθρωπίνων Πόρων, Ιατρός εταιρείας), με σκοπό 
την προστασία προσωπικού, συνεργατών και 
καταναλωτών, καθώς και τον περιορισμό της 
εξάπλωσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται απολυ-
μάνσεις στους χώρους του εργοστασίου και στα 
φορτηγά πριν εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας, έχει εφαρμοστεί καθεστώς τηλεργασί-
ας, ενώ επαγγελματικά ταξίδια έχουν αναβληθεί ή 
αντικατασταθεί από τηλεδιασκέψεις.
Οι εργαζόμενοι θερμομετρούνται κατά την είσοδό 
τους στο εργοστάσιο, έχουν εφοδιαστεί με προ-
στατευτικά υλικά (μάσκες, γάντια, ειδικό ιματισμό), 
ενώ υπάρχουν σε όλους τους χώρους απολυμα-
ντικά υγρά και οδηγίες προστασίας.
Η είσοδος στην εταιρεία απαγορεύεται σε εξω-
τερικούς συνεργάτες, ενώ για τους προμηθευτές 
ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο θερμομέτρησης, 
χρήσης προστατευτικών υλικών και καθαρισμός 
χεριών με απολυμαντικό υγρό.

Η KFC αναστέλλει την τελευταία 
εκστρατεία, Finger Lickin ‘Good, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέσω ανησυχιών 
ότι οι διαφημίσεις, που ενθαρρύνουν 
τους πελάτες να γλείφουν τα χέρια 
τους, είναι κακή συγκυρία τη δεδομένη 
στιγμή λόγω εξάπλωσης του κορονοϊού.
Αν και η αρχική σύλληψη της διαφημι-
στικής καμπάνιας του KFC ανάγεται στη 
δεκαετία του 1950 και έχει χρησιμοποι-
ηθεί τακτικά τις τελευταίες δεκαετίες, 
οι 163 καταγγελίες στην Αρχή Διαφημι-
στικών Προτύπων (ASA) την αναγκάζουν 
να αναθεωρήσει.

ΚΑΙ Η HERSHEY ΑΠΕΣΥΡΕ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ένα ακόμα brand, η Hershey, ανα-
γκάστηκε πρόσφατα να αποσύρει 
τη διαφημιστική της καμπάνια, που 
επικεντρώθηκε στη διάδοση της χαράς, 
μοιράζοντας καραμέλες σε ξένους και 
δίνοντάς τους χειραψίες και αγκαλιές, 
αλλά δεν συνάδει με τα πρότυπα της 
εποχής.

Η εταιρία Everest, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Υγείας, 
προσφέρει καθημερινά στους 
γιατρούς, τους νοσηλευτές, 
αλλά και όλο το υπόλοιπο 
προσωπικό των δημόσιων 
νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, 
καφέ ή φρεσκοστυμμένο 
χυμό πορτοκάλι δωρεάν, οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας, ως μια μικρή χειρονομία έμπρακτης 
στήριξης του αξιοσημείωτου σκοπού, που έχουν 
κληθεί να φέρουν εις πέρας. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια, που ήταν ιδέα των 
εργαζομένων της αλυσίδας, είναι ήδη σε ισχύ.

Οι online παραγγελίες στις ΗΠΑ αυξήθη-
καν το πρώτο τρίμηνο κατά περίπου 123% 
σε ετήσια βάση, καθώς οι καταναλωτές 
επέλεξαν να παραγγείλουν τρόφιμα για την 
πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με νέα 
έρευνα της εταιρίας τροφίμων Chicory, 
που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.
Οι παραγγελίες προϊόντων με μεγάλη διάρ-
κεια ζωής, όπως τα ζυμαρικά, τα κονσερ-
βοποιημένα τρόφιμα και το γάλα, σημείω-
σαν αύξηση 122,85%, με τις παραγγελίες 
ζυμαρικών να αγγίζουν το 698,88%.

ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Όπως αποδεικνύεται από την Κίνα και 
τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κορονοϊός 
πιέζει τα αποθέματα στα καταστήματα, 
καθώς οι ανησυχούντες καταναλωτές 
αποθηκεύουν τρόφιμα, προϊόντα περιποί-
ησης, αντιβακτηριακά και απολυμαντικά 
προϊόντα.

ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΟΣΟΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ E-SHOP
Οι έμποροι λιανικής πώλησης, που δεν 
προσφέρουν παραγγελία και παράδοση 
μέσω διαδικτύου, ή προσφέρουν μόνο 
περιορισμένες επιλογές, θα βιώσουν αρ-
νητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις, καθώς 
οι καταναλωτές επιλέγουν ανταγωνιστές, 
όπως το Amazon και η Walmart. 

� ΤΡΟΦΙΜΑ
ΑΥΞΉΣΉ 123% ΣΤΙΣ ONLINE 
ΠΩΛΉΣΕΙΣ_
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CORONAVIRUS EFFECT

Γιάννης Γιώτης, CEO, Γιώτης

� Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΑ €10 ΔΙΣ. ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΉΡΙΞΉΣ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ_

� ΓΙΩΤΗΣ
ΔΩΡΕΑ 20 ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΉΡΩΝ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ_

Με κεντρικό μήνυμα «τα δύσκολα είναι 
ακόμα μπροστά μας», ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, με νέο διάγγελμα 
ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στήριξης  
για την οικονομία.
Η ένταξη της Ελλάδας σε προγράμματα 
ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρπω-
αϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει τη δυνατό-
τητα στην Κυβέρνηση να υλοποιήσει ένα 
πιο δυναμικό πρόγραμμα υποστήριξης 
της πραγματικής οικονομίας,το οποίο 
σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα δια-
μορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις.

ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πέραν των μέτρων που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί, ύψους €3,8 δισ., θα 
διατεθούν ακόμη περίπου 3 δισ. για τη 
στήριξη της οικονομίας από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, και τουλάχιστον αλλά 
τόσα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ. 
Συνολικά € περίπου 10 δισ., χωρίς τις 
προβλέψεις για την παροχή προσθετής 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις από τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ 
ΜΙΘΟΣ ΤΩΝ €800
επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός των 
€800 έως τα τέλη Απριλίου και σε όσους 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις που 
εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση 

του τζίρου τους. Το μέτρο, δεν αφορά 
μόνο τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη 
λειτουργία τους, αλλά τη μεγάλη πλειο-
νότητα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό 
τομέα, των οποίων το κράτος θα καλύ-
ψει και όλες τις ασφαλιστικές εισφορές.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Την ενίσχυση των €800 θα λάβουν και 
όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενοι της χώρας, ενώ και 
για αυτούς θα ανασταλεί η υποχρέωση 
καταβολής εισφορών. €800 θα λάβουν 
και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκά-
σθηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου 
μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΔΩΡΟ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο 
ακέραιο από όλους τους εργοδότες 
προς όλους τους εργαζόμενους, όπως 
ακριβώς το δικαιούνται, ενώ ο ακριβής 
χρόνος καταβολής του θα ανακοινωθεί 
από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε, μάλιστα, ότι 
«έκτακτο δώρο Πάσχα θα πάρουν φέτος 
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώ-
ρας αλλά και οι υπάλληλοι της Πολιτικής 
Προστασίας, που δουλεύουν νυχθημερόν 
για να κρατήσουν όλους μας υγιείς.»

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι
Τηλ.: 210 363 4061

Πληροφορίες: sales@notice.gr
Δελτία τύπου: media@notice.gr
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Η Γιώτης, με αίσθημα ευθύνης, προβαίνει 
στη δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας 20 
σύγχρονων αναπνευστήρων για την επάν-
δρωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των 
νοσοκομείων της Ελλάδας, στηρίζοντας το 
δύσκολο έργο των υγειονομικών αρχών στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.


