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Μήνυµα προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί,
Εξαιτίας της πανδηµίας που έχει πλήξει την Ευρώπη και τη χώρα µας,
χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία
τους κι άλλες καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες κρίσης. Πρόκειται
για µια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση και προφανώς δεν υπάρχει ένας
ενιαίος τρόπος διαχείρισης της κρίσης για όλες τις επιχειρήσεις, αφού οι
ανάγκες και οι επιλογές διαφοροποιούνται, ανάλογα µε το αντικείµενο,
τους τοµείς λειτουργίας, τα διαθέσιµα µέσα.
Η ΠΟΒΑΚΩ από την πρώτη στιγµή εντόπισε σειρά θεµάτων που έχρηζαν
άµεσης λύσης, ή ιδιαίτερη επίβλεψη και προσοχή και ενηµέρωσε µε
επιστολές τα αρµόδια υπουργεία.
Ελπίδα όλων είναι ότι αυτή τη φορά η πολιτεία, που έχει λάβει µέτρα που
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα χρειαστούν και άλλα, να
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε ένα σοβαρό υγειονοµικό ζήτηµα
να µην εξελιχθεί σε νέα οικονοµική κρίση, µε µακροπρόθεσµες επιπτώσεις
για τους επιχειρηµατίες και τους πολίτες.
Η κρίση που βιώνουν σήµερα κράτη, πολίτες και επιχειρήσεις είναι
πρωτοφανής και δυστυχώς η διάρκεια της δεν µπορεί να προβλεφθεί.
Τώρα είναι η στιγµή που οφείλουµε όλοι να δείξουµε ψυχραιµία και
νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.
Πέτρος Καλπακίδης
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ

ΠΟΒΑΚΩ προς Γεωργιάδη: Κλείστε και τα εργαστήρια
αργυροχρυσοχοΐας

Την ανάγκη να κλείσουν, εν µέσω της εκρηκτικής κατάστασης που
δηµιουργεί ο Covid-19, και τα εργαστήρια χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας,
ωρολογοποιίας και συναφών δραστηριοτήτων επισηµαίνει η Πανελλήνια
Οµοσπονδία
Βιοτεχνών
Αργυροχρυσοχόων
Κοσµηµατοπωλών
Ωρολογοπωλών µε επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «εξαιτίας της πανδηµίας που έχει πλήξει
την Ευρώπη και τη χώρα µας και επιθυµώντας να συµβάλουµε στην
αντιµετώπιση της, προτείνουµε πέραν της επιβληθείσας παύσης
λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου του τριτογενούς τοµέα, το
µέτρο να επεκταθεί και στο δευτερογενή τοµέα του χώρου, ήτοι των
εργαστηρίων χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας και συναφών δραστηριοτήτων».
«Η παύση λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως και των
καταστηµάτων, που είχε διατυπωθεί µε επιστολή της ΠΟΒΑΚΩ, θα
συµβάλει στον περιορισµό και των µετακινήσεων των εκπροσώπων του

βιοτεχνικού κόσµου, που αποτελεί ζητούµενο στην προσπάθεια για
την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού» καταλήγει η επιστολή.
Περιφρούρηση των επιχειρήσεων ελέω κορωνοϊού ζήτησε η
ΠΟΒΑΚΩ

Έγκαιρα τοποθετήθηκε η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Βιοτεχνών
Αργυροχρυσοχόων Κοσµηµατοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) µε
επιστολή της προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη δίνοντας µία άλλη διάσταση για τις επιπτώσεις του Covid-19
στην αγορά.
Η Οµοσπονδία αντιλαµβανόµενη την κρισιµότητα της κατάστασης που
έχει προκύψει λόγω της εξάπλωσης του φονικού ιού και των προσπαθειών
αναχαίτισης του από την κυβέρνηση ζήτησε τη λήψη µέτρων λόγω της
παύσης λειτουργίας της αγοράς.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «η διαµορφωθείσα κατάσταση, εξαιτίας
της επιθετικής εξάπλωσης του κορωνοϊού, µας έχει θέσει όλους σε
εγρήγορση. Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένης της απόφασης της
κυβέρνησης για αναστολή των επιχειρήσεων λιανεµπορίου, παρακαλούµε
να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα φύλαξης των
κοσµηµατοπωλείων και των καταστηµάτων αργυροχρυσοχοΐας ανά την
Ελλάδα».

«Η ανησυχία µας είναι εύλογη καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου µας
αποτελούν σηµεία υψηλού κινδύνου λεηλασίας και κλοπών» καταλήγει η
επιστολή.
Η πρόταση της ΠΟΒΑΚΩ για τις µεταχρονολογηµένες επιταγές

Την άµεση λήψη µέτρων για τη διαχείριση των επιταγών, προκειµένου να
µην αποτελέσουν µια ακόµη απειλή για την αγορά που µοιάζει µε
ηφαίστειο έτοιµο να εκραγεί, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
ζήτησε, µε επιστολή της προς τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο
Σταϊκούρα, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων
Κοσµηµατοπωλών Ωρολογοπωλών.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΠΟΒΑΚΩ «στόχος όλων µας είναι
να παραµείνει ζωντανός ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας στη µετά
κορωνοϊό εποχή».
Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΒΑΚΩ προτείνει τα παρακάτω:

-Να υπάρξει δυνατότητα στους λήπτες επιταγών, αν το επιθυµούν,
να µην προσέλθουν στις τράπεζες για είσπραξη και πιθανή σφράγιση (µετά

από ενδεχόµενη συµφωνία των δυο συµβαλλοµένων), αλλά να τις
κρατήσουν έως και 90 ηµερών από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία
έκδοσης. Κατά συνέπεια να υπάρξει παράταση 90 ηµερών της προθεσµίας
προς εµφάνιση για πληρωµή ή σφράγιση.
-Αν ο κοµιστής επιταγής εµφανιστεί στα τραπεζικά καταστήµατα προς
πληρωµή και δεν υπάρχει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασµό, αυτή να
σφραγίζεται µεν, αλλά να παρατείνεται η προθεσµία καταχώρισης στον
Τειρεσία για ακόµη 90 ηµέρες, αντί για τις ισχύουσες που σήµερα είναι 30.
Προτείνεται το µοντέλο που ίσχυε και την περίοδο των capital controls,
δηλαδή, η καταχώρηση στον Τειρεσία να γίνεται σε 120 ηµέρες µετά τη
σφράγιση.
-Ο εκδότης µιας ακάλυπτης επιταγής να τύχει χρηµατοδότησης από τις
τράπεζες ίση µε το 100% του ποσού της αξίας της, µε χορήγηση
δυνατότητας υπερανάληψης από το λογαριασµό, από τον οποίο σύρεται η
επιταγή, µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου και µε προνοµιακό
συµβολικό επιτόκιο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο
χρηµατοδότησης ανά πελάτη µε βάση το συνήθη κύκλο εργασιών της
επιχείρησης.
-Αν ο εκδότης µιας µεταχρονολογηµένης επιταγής δεν ασκήσει το
δικαίωµα του (όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της
τράπεζας του εκδότη), ο κοµιστής της επιταγής θα πρέπει να δικαιούται
άµεσης έκτακτης χρηµατοδότησης από την τράπεζα του, ακόµη και καθ’
υπέρβαση του χρηµατοδοτικού του ορίου, ίση µε το 100% του ποσού της
επιταγής. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώµατος του κοµιστή προϋποθέτει
την εκχώρηση στην χρηµατοδοτούσα τράπεζα όλων των δικαιωµάτων του
επί της επιταγής. Η χρηµατοδότηση αυτή θα πρέπει να έχει την εγγύηση
του Ελληνικού Δηµοσίου.
Πριν η τράπεζα απαιτήσει από τον κοµιστή της επιταγής την αξία αυτής,
θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για να στραφεί κατά του εκδότη της
επιταγής και των τυχόν οπισθογράφων της. Και σε αυτή την περίπτωση ο
κοµιστής της επιταγής θα πρέπει να αποδεικνύει την αιτία για την οποία
κατέχει την επιταγή, καθώς και τη µεταχρονολογηµένη έκδοση της.

ΠΟΒΑΚΩ: Ένταξη φυσικών προσώπων που µετέχουν σε ΟΕ,
ΕΕ και ΕΠΕ στα ευεργετικά µέτρα

Την ένταξη των φυσικών προσώπων που µετέχουν και σε άλλες
κατηγορίες (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κλπ) ζήτησε µε
επιστολή της. προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο
Παπαθανάση, η ΠΟΒΑΚΩ.
Σύµφωνα µε την επιστολή «η πανδηµία COVID-19 πλήττει την
παγκόσµια, αλλά και την εθνική οικονοµία, µε άµεσες και δραµατικές
συνέπειες για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζοµένους τους. Η
συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που µόλις
επιχειρούσαν να ανακάµψουν από τη µακρόχρονη οικονοµική κρίση,
καλείται τώρα να διαχειριστεί ένα πρωτοφανές φαινόµενο που ανατρέπει
τα δεδοµένα στην αγορά, στην εργασία, στην καθηµερινότητα όλων.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, διεύρυνε επανειληµµένες φορές, και µετά
από παροτρύνσεις των παραγωγικών φορέων, τον κατάλογο των Κωδικών
Αριθµών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στα
µέτρα στήριξης.
Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχουν συµπεριληφθεί στα
ευεργετήµατα που ανακοινώθηκαν, ελέω της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που πλήττονται εξίσου µε τις

ατοµικές, αλλά ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ,
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,ΙΚΕ κλπ.
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο αριθµός των παραπάνω επιχειρήσεων κάθε
άλλο παρά αµελητέος είναι και αναντίρρητα θα πρέπει να συµπεριληφθούν
στους δικαιούχους του βοηθήµατος των 800 ευρώ οι µέτοχοι τους, να
ανασταλούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές τους, να
µετατεθούν χρονικά οι δόσεις των ρυθµίσεων τους προς τον ΕΦΚΑ και
το δηµόσιο καθώς και οι οφειλές τους προς τις τράπεζες. Αναντίρρητα,
κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τη διάρκεια της πανδηµίας. Ευχόµαστε
όλοι η υγειονοµική κρίση που βιώνουµε να µπορέσει να αποκλιµακωθεί
µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, θα
πρέπει να φροντίσουµε και για τη µετά κορωνοϊό εποχή, ώστε ο
αντίκτυπος να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος για την οικονοµία και την
απασχόληση και οι επιχειρήσεις να µπορέσουν να ορθοποδήσουν».
Ένταξη ΚΑΔ στις ευνοϊκές διατάξεις

Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι
Γεωργιάδη απέστειλε η ΠΟΒΑΚΩ ζητώντας ΚΑΔ των επιχειρήσεων του
κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας και ωρολογίου, να ενταχθούν στις
ευεργετικές διατάξεις προκειµένου να αντιµετωπίσουν την οικονοµική
κρίση εξαιτίας της πανδηµίας.

«Στους τετραψήφιους ΚΑΔ συµπεριλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Στην περίπτωση εξαψήφιων
περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σηµειώνουµε ότι
κάποιοι από τους παρακάτω Κωδικούς, έχουν ήδη ενταχθεί» αναφέρεται
στην επιστολή.
ΚΑΔ

Κλάδος - Περιγραφή Δραστηριότητας

22.22

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

24.41

Παραγωγή Πολύτιµων Μετάλλων

25.61

Κατεργασία και Κάλυψη Μετάλλων

32.12
32.13
38.32.21
46.12.12.04
46.18.12.13
46.18.19.06
46.18.19.07

Κατασκευή Κοσµηµάτων & Συναφών Ειδών
Κατασκευή Κοσµηµάτων Αποµίµησης & Συναφών Ειδών

46.48
46.49.34.05
46.49.39.05
46.62

Υπηρεσίες Ανάκτησης Α’ Υλών Πολύτιµων Μετάλλων
Εµπορικοί Αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρυσού και αργύρου
Εµπορικοί Αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ρολογίων
Εµπορικοί Αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών
Εµπορικοί Αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση νοµισµάτων, κοσµηµάτων, πολυτίµω
και συναφών ειδών
Χονδρικό Εµπόριο Ρολογίων & Κοσµηµάτων
Χονδρικό Εµπόριο Λουριών και Αλυσίδων Ρολογίων κάθε είδους και µερών τους
Χονδρικό Εµπόριο Αποµιµήσεων Κοσµηµάτων
Χονδρικό Εµπόριο εργαλειοµηχανών

46.74.11.02

Χονδρικό Εµπόριο άλλων κλειδαριών από βασικά µέταλλα

46.74.13

Χονδρικό Εµπόριο εργαλείων χειρός

47.19.10.08

Λιανικό εµπόριο ειδών δώρου γενικά

47.77

Λιανικό Εµπόριο Ρολογίων & Κοσµηµάτων σε Εξειδικευµένα Καταστήµατα

74.10.19.05

Υπηρεσίες Σχεδιαστή Κοσµηµάτων και Υπηρεσίες Γεµµολογίας

76.34.6

Χονδρικό Εµπόριο Μηχανηµάτων Ειδικής Χρήσης Π.Δ.Κ.Α.

95.25

Επισκευή Ρολογίων & Κοσµηµάτων

«κ. Υπουργέ, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, που έχει

προκύψει στην αγορά, παρακαλούµε όσοι από τους παραπάνω κωδικούς
δεν έχουν ακόµη ενταχθεί, να ενταχθούν στα µέτρα οικονοµικής
ενίσχυσης των επιχειρήσεων» καταλήγει η επιστολή.
Το πακέτο των νέων µέτρων για τον κορωνοϊο

Στήριξη σε 800.000 επιχειρήσεις και 700.000 ελεύθερους
επαγγελµατίες - Voucher 600 ευρώ τον Απρίλιο για τους επιστήµονες,
από τον Μάιο η ένταξη στα 800 ευρώ - Μέχρι τις 10 Απριλίου η
ενίσχυση σε 108.000 εργαζοµένους στο σύστηµα υγείας- «Πιστωτικό»
το 25% του ΦΠΑ Απριλίου, αν πληρωθεί εµπρόθεσµα
Την επέκταση των µέτρων στήριξης της οικονοµίας από τις συνέπειες της
κρίσης του κορωνοϊού ανακοίνωσε το οικονοµικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Συνολικά µε τα µέτρα που ανακοινώθηκαν για τον µήνα
Απρίλιο καλύπτονται 1,7 εκατ. µισθωτοί 800.000 επιχειρήσεις και 700.000
ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Α. Για τους εργαζόµενους
1. Επεκτείνεται σε πολύ περισσότερους το επίδοµα των 800 ευρώ.
Συνολικά µπορούν να το λάβουν 1,7 εκατοµµύρια εργαζόµενοι που
καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζοµένων στον ιδιωτικό
τοµέα.
2. Για όσους εργαζοµένους τίθενται σε προσωρινή αναστολή εργασίας, η
ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη ακατάσχετη και δεν συµψηφίζεται µε
οφειλές.

3. Παράλληλα καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές τους επί του
ονοµαστικού τους µισθού για 45 µέρες στους εργαζόµενους αυτούς.
Επιπλέον τους παρέχεται, µεταξύ άλλων, αναστολή πληρωµής
βεβαιωµένων οφειλών τους προς την εφορία για τέσσερις µήνες, αλλά και

δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εµπρόθεσµα. Σε αυτά τα
µέτρα εντάσσονται όλοι οι µισθωτοί σε σχέση εργασίας αορίστου η
ορισµένου χρόνου, µε πλήρη η µερική η εκ περιτροπής απασχόληση.
Β. Για τις επιχειρήσεις
Επεκτείνεται σε περισσότερες επιχειρήσεις η λήψη µέτρων για την
προστασία και τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης. Καλύπτονται
περίπου 800.000 επιχειρήσεις που συνιστούν το 76% των νοµικών
προσώπων.
Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα «οι
επιχειρήσεις που εξαιρούνται είναι ελάχιστες αφού καλύπτονται από τις
ευνοϊκές προβλέψεις της πολιτείας το 86% των Κωδικών Αριθµών
Δραστηριότητας».
Για τις περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή για το 99% αυτών
που
εντάσσονται,
προβλέπεται
µεταξύ
άλλων:
- αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωµένων οφειλών προς
την εφορία, για τις δόσεις βεβαιωµένων οφειλών στην εφορία µηνός
Απριλίου
- έκπτωση 25% εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν εµπρόθεσµα τις οφειλές
- εάν οι πληρωτέες το µήνα Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν
εµπρόθεσµα, το 25% του ποσού τους συµψηφίζεται µε πάσης φύσεως
µελλοντικές
φορολογικές
οφειλές.
Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθµίσεις είναι η
διατήρηση
των
υφιστάµενων
θέσεων
εργασίας.
Γ. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
Το νέο πλαίσιο καλύπτει και 700.000 ελεύθερους επαγγελµατίες
αυτοαπασχολούµενους και ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων
ανεξάρτητου νοµικής µορφής, που συνιστούν το 75% του συνόλου 4
θεσπίζεται το χρηµατοδοτικό σχήµα της επιστροφής προκαταβολής για
την περαιτέρω στήριξη µικρών και µικροµεσαίων ύψους 1 δισ. για την
άµεση χρηµατοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων που είναι συνολικώς
ή µερικώς επιστρεπτέα προς το κράτος . Η επιχορήγηση γίνεται απευθείας
µέσω του TAXIS NET. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το σχήµα
αυτό θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ από 2 έως
10 Απριλίου. Το σχήµα αυτό έχει ως βασική στόχευση την στήριξη των

επιχειρήσεων για να στηρίξουν την απασχόληση. Οι επιχειρήσεις
καταλαµβάνονται από απαγόρευση απολύσεων από σήµερα
- Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Θα καταβληθεί από
όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζοµένους. Οι επιχειρήσεις που
δεν καλύπτονται θα πρέπει να το καταβάλουν στην προθεσµία που
προβλέπει ο νόµος. Το ποσό του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί για το
διάστηµα αναστολής της εργασιακής σχέσης εργαζοµένου καταβάλλεται
από
το
κράτος
- 108.000 εργαζόµενοι σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, οι εργαζόµενοι
στο ΕΚΑΒ, τον ΕΟΔΥκαι την ΓΓΠΠ θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση,
εκτιµάται µέχρι τις 10 Απριλίου.
- Οι τράπεζες θα διευκολύνουν την αποπληρωµή δόσεων ενήµερων
δανείων.
- Θα διαµορφωθούν µέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τοµέα.
Διατίθενται άµεσα από το ΥΠΟΙΚ προς το υπ. Αγοτικής Ανάπτυξης
αρχικά 150 εκατ. ευρώ για να υλοποιηθούν αυτά τα µέτρα. Θα
αξιοποιηθούν µε µέγιστη ευελιξία κοινοτικοί πόροι του υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης.
- Προβλέπεται συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός µε αύξηση
των πιστώσεων του ειδικού λογαριασµού του ΥΠΟΙΚ πυ έχει
δηµιουργηθεί για τις συνέπειες από τον κορωνοϊό ύψους 5 δισ. ευρώ. Οι
αναστολές φορολογικών δηλώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ. Η κάλυψη
ασφαλιστικών εισφορών διαµορφώνονται στα 1,6 δισ. ευρώ. Η έκτακτη
οικονοµική ενίσχυση µόνο για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο ανέρχεται
σε 1,4 δισ.ευρώ. Αυτή η επιβάρυνση µαζί µε τις πρόσθετες δαπανές για
την υγεία, την επιστρεπτέα προκαταβολή, την ενίσχυση προυπολογισµού
για καταβολή δώρου Πάσχα και την έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων
φτάνουν στα 6,8 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ, πολύ
µεγαλύερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Αυτά τα ποσά δεν
περιλαµβάνουν ενίσχυση του παραγωγικού ιστού µέσω ΕΣΠΑ.

«Η ζηµιά στην οικονοµία βραχυπρόθεσµα είναι σηµαντική αλλά
θα είναι παροδική γιατί η γενεσιουργός αιτία δεν είναι οικονοµική»
κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.
Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
διευκρίνισε ότι για τους επιστήµονες αποφασίστηκε να ενισχυθούν µε
voucher 600 ευρώ τον Απρίλιο και η ένταξή τους από τον Μάιο στην
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«Όλα τα τραπεζικά συστήµατα έχουν δευσµευτεί ότι όσοι έχουν πληγεί και
είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, αλλά και οι επιχειρήσεις που πλήττονται
από την κρίση, θα έχουν 3µηνη αναστολή αποπληρωµής των χρεών τους»
ανέφερε
ο
υπουργός
Ανάπτυξης
Άδωνις
Γεωργιάδης.
Για τις µεταχρονολογηµένες επιταγές υπενθύµισε ότι θα υπάρχει
παράταση 75 ηµερών στη λήξη αποπληρωµής παραπέµποντας σε
λεπτοµερέστερες
ανακοινώσεις
τις
επόµενες
ηµέρες.
«Αυτή την κρίση θα την περάσουµε όλοι µαζί , θα προσχωρήσουµε όλοι
µαζί και θα την ξεπεράσουµε όλοι, το κράτος θα κάνει ότι µπορεί, σ' αυτή
τη µάχη χρειαζόµαστε την υπευθυνότητα και την συνεργασία όλων»
κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Επιµέλεια κειµένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα
(tsirekalina@yahoo.com)

