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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1906 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3 και 4 
Επίσπευση της αξιοποίησης λιμένων στον απόηχο γεωπολιτικών εξε-
λίξεων - Προχωρά και το έργο Sea2Sea. Από αμερικανικής πλευράς 
έντονο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επίσκεψη 
υπουργού Υποδομών και αξιωματούχων ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη
Σελ 1 και 5 
«Απογειώθηκε» το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας με την απλούστευση της αδειοδότησης
Σελ 6 
Κ. Πιερρακάκης: Το Δημόσιο αποκτά σύγχρονο λογισμικό
Σελ 7 
Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην πλατφόρμα διόρθωσης τετρα-
γωνικών ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
Σελ 8 
Κ. Χατζηδάκης: Με ταχύ ρυθμό η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή - Επερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την απολιγνιτοποίηση   
Σελ 9 
Γιωρ. Ζαββός στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:  Ολοκληρώνεται το ν/σ για την παρο-
χή μικροπιστώσεων ως 25. 000 ευρώ
Σελ 10 
Ανάπτυξης: μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για τον  κορωνοϊό
Σελ 11 
Κυβερνοεπιθέσεις και φυσικές καταστροφές είναι οι αναδυόμενες 
κατηγορίες ασφάλισης στην ελληνική αγορά
Σελ 12 
ΕΟΔ: «Η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει στη νέα εποχή της διαστημικής 
τεχνολογίας, το «Διάστημα 4.0»»
Σελ 13 
Το Δημόσιο αλλάζει με... υψηλές ταχύτητες
Σελ 14 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει κατά άμεση προτεραιότητα, 
κάθε περίπτωση αντιανταγωνιστικών πρακτικές σε ειδικές κοινωνι-
κές και οικονομικές συνθήκες, λόγω κορωνοϊού
Σελ 15 
ΕΛΒΟ: Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις συμμετοχής υποψηφίων 
επενδυτών   
Σελ 16 
Σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον κορωνοϊό   
Σελ 17 
Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών για τις οικονομικές επιπτώσεις 
του κορωνοϊού - Ποια μέτρα προτείνουν
Σελ 18 
Ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για το 
πρόβλημα του κορωνοϊού
Σελ 19
ChArGED: Μία ελληνική εφαρμογή, που σε βάζει στο «παιχνίδι» της 
εξοικονόμησης ενέργειας στον χώρο εργασίας
Σελ 20 
Στα 1,422 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου 
προς τους ιδιώτες τον Ιανουάριο του 2020   
Σελ 22
Αναγνωστήριο Πραγμάτων στην Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: Ένα εξοπλισμένο 
FabLab για την ανάπτυξη της Καινοτομίας στο κέντρο της Αθήνας
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Οι εξελίξεις με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην ανατο-
λική Μεσόγειο επιταχύνουν, απ’ ό,τι φαίνεται, αφενός τον 
διαγωνισμό αξιοποίησης των περιφερειακών λιμανιών 
και αφετέρου το φιλόδοξο σχέδιο της σιδηροδρομικής 
διασύνδεσης των βόρειων λιμανιών της χώρας με τα 
αντίστοιχα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.  Σύμφω-
να με ρεπορτάζ των Φάνη Ζώη και Αντώνη Τσιμπλάκη 
στην «Ναυτεμπορική» το mega project με την ονομασία 
Sea2Sea, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισ. ευρώ, 
έχει στόχο να δημιουργήσει μια νέα χε χερσαία γέφυρα 
ρα εμπορευματικών μεταφορών με την παράκαμψη των 
Στενών Βοσπόρου. Το αμερικανικό ενδιαφέρον για την 
ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώνουν 
πολλοστή φορά οι Αρχές των ΗΠΑ. Το Σάββατο βρέθηκαν  
στο λιμάνι της περιοχής οι Μάθιου Πάλμερ, βοηθός υφυ-
πουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πρέσβης ΗΠΑ 
στην Αθήνα, Γκρεκ Πφλέγκερ, πρόξενος των ΗΠΑ στη 
Θεσσαλονίκη, και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής. Σημειώνεται ότι από αμερικανικής 
πλευράς έχει επισημανθεί σε όλους τους τόνους ότι υπάρ-
χει έντονο ενδιαφέρον το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
συνδυαστικά με το project του υγροποιημένου φυσικού 

αερίου στην περιοχή (gas trade) -στο οποίο συμμετέχουν 
ο όμιλος Κοπελούζου και ο όμιλος Λιβανού-, καθώς και 
με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. 
Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στο λιμάνι της 
Βορείου Ελλάδος έχει επιδείξει ενδιαφέρον, όσον αφο-
ρά τη χρηματοδότηση των έργων, και η αμερικανική 
κυβερνητική υπηρεσία αναπτυξιακής χρηματοδότησης 
DFC (Development Finance Corporation). Για το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης, όπως και για αυτά της Καβάλας 
και του Βόλου έχει επιδείξει ενδιαφέρον η Goldair, η 
οποία δημιουργεί δημιουργεί ένα κοινοπρακτικό σχήμα 
με αμερικανικό fund και αμερικανικό ναυτιλιακό όμιλο, 
προκειμένου να επεκταθεί και στον λιμενικό τομέα, μετά 
τον σιδηρόδρομο και τα logistics. Ειδικότερα, στο σχήμα 
συμμετέχουν η αμερικανική SSA Marine, η οποία διαχει-
ρίζεται terminal από τα οποία διακινούνται περίπου 14 
εκατ. containers τον χρόνο και η αμερικανική επενδυτική 
εταιρεία Black Summit Financial Group. Σύμφωνα όμως 
με πληροφορίες της «Ν», υπάρχει ακόμα ένα σχήμα ελ-
ληνοαμερικανικών συμφερόντων που κοιτάζει με μεγάλο 
ενδιαφέρον το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4

Εκτόξευση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει προκαλέσει η απλού-
στευση της διαδικασίας αδειοδότησης, που θεσμοθετείται με το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 
ΥΠΕΝ επιχειρεί - με το ίδιο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση - να βάλει «φρένο» στην αθρόα εκδήλωση επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πιθανή διάθεση κερδοσκο-
πίας με τις άδειες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας, στον τελευταίο κύκλο υποβολής αιτήσεων για έκδοση 
αδειών παραγωγής ΑΠΕ, τον Δεκέμβριο του 2019, όταν είχε 
ανακοινωθεί το πλαίσιο για την απλούστευση των διαδικασι-
ών αδειοδότησης, υπεβλήθησαν 574 αιτήσεις για κατασκευή 
μονάδων συνολικής ισχύος 15.656 μεγαβάτ! Αρκεί να επιση-
μανθεί ότι στους τέσσερις προηγούμενους κύκλους (οι αιτήσεις 

υποβάλλονται ανά τρίμηνο) οι αιτήσεις κινούνταν μεταξύ 2.000 
- 3.000 μεγαβάτ. 
Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι ο λόγος που πολλοί - φυσικά και 
νομικά πρόσωπα - έσπευσαν να καταθέσουν αιτήσεις για άδειες 
είναι η ελπίδα να εξασφαλίσουν μια «Βεβαίωση Καταχώρη-
σης» στο μητρώο (η οποία αντικαθιστά την άδεια παραγωγής 
της ΡΑΕ που καταργείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο), 
χωρίς ελέγχους και προϋποθέσεις, με την προοπτική να που-
λήσουν αργότερα τις βεβαιώσεις σε επενδυτές, που έχουν την 
πραγματική δυνατότητα να κατασκευάσουν τις μονάδες. Ενι-
σχυτικό αυτής της άποψης είναι το γεγονός πως αρκετές από 
τις αιτήσεις του Δεκεμβρίου αφορούν εκτάσεις που βρίσκονται 
δίπλα σε υφιστάμενες μονάδες ΑΠΕ. 
Αναλυτικά στη σελ 5

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
-Επίσκεψη υπουργού Υποδομών και αξιωματούχων ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη
-Από αμερικανικής πλευράς έντονο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
-Προχωρά και το έργο Sea2Sea 

«ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ» ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Με την απλούστευση της αδειοδότησης
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 Στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνη-
ση προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της επιδημίας 
του κορωνοϊού, περιλαμβάνεται και αυτό της απαγόρευσης 
διενέργειας κάθε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για 
4 εβδομάδες. 

Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστημών και Να-
νοτεχνολογίας Micro & Nano 2020-Patras-Greece (8th 
International Conference on Micro/Nanosciences & 
Nanotechnologies) διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Επι-
στημονικής Εταιρίας MICRO&NANO και θα διεξαχθεί στο Συ-
νεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 
στο Ρίο, από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου 2020.
Το συνέδριο θα εστιάσει στις τρέχουσες εξελίξεις και διεθνείς 
τάσεις στους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών των 
υλικών, της παραγωγής διατάξεων και στις εφαρμογές τους. 
Έχοντας στόχο να εξερευνήσει τις συνέργειες ηλεκτρονικής, 
φωτονικής και κβαντικής τεχνολογίας, διερευνά πολύ-επι-
στημονικές προσεγγίσεις στα ειδικότερα πεδία:
• Υλικά Ηλεκτρονικής και Φωτονικής: Ανάπτυξη & Σύνθεση
• Νανοκατασκευαστική
• Δομές και Λειτουργικότητες
• Νανοηλεκτρονικές, Φωτονικές και Κβαντικές Διατάξεις
• Νανοεπιστήμες και Μικροσυστήματα για την Ζωή
• Νανοτεχνολογία για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.
Πληροφορίες: www.micronano2020.upatras.gr

Το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα πραγ-
ματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου στις 24 και 25 Οκτωβρί-
ου 2020 στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός των 
συνεδρίων είναι «να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλο-
γος στο θέμα Αρχιτεκτονική και Τουρισμός, ενώ στόχος 
είναι η εδραίωση διεθνών συνεδρίων που θα αποτελούν 
ισχυρό θεσμό στην Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες 
διεθνώς. Τα συνέδρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της 
αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν 
ώστε να γίνονται γνωστές οι νέες τάσεις αλλά και να ανα-
δεικνύεται παράλληλα η πορεία αυτής της δημιουργικής 
σύνθεσης σε ένα τόπο που έχει ως βασικό του πυρήνα τον 
τουρισμό. 
Στο φετινό συνέδριο θα υπάρξουν νέες θεματολογίες 
όπως η σχέση των φυσικών πόρων και των ενεργειακών 
πηγών και η επίδρασή τους σε έναν τόπο, καθώς και οι 
μεταβολές σε χωροταξικούς – πολεοδομικούς σχεδια-
σμούς διαχρονικά.
 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, η Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Ελληνικό Τμήμα της UIA 
(Διεθνής ‘Ένωση Αρχιτεκτόνων) προσκαλούν τους Αρ-
χιτέκτονες και τους επαγγελματίες του Τουρισμού που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο 4ο 
Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, να αποστείλουν 
εκτεταμένες περιλήψεις των εισηγήσεών τους».
Θεματολογία:
1. Θεματικός τουρισμός
2. Αειφόρος σχεδιασμός –Οικολογική αρχιτεκτονική
3. Βραβευμένο –διακεκριμένο –δημοσιευμένο (υλοποι-

ημένο η  μη) αρχιτεκτονικό –πολεοδομικό έργο συναφές 
με τον τουρισμό
4. Σχέση φυσικών πόρων και υποδομών με την τουριστι-
κή ανάπτυξη
5. Χωροταξικά –πολεοδομικά σχέδια και διαμορφώσεις 
σε συνάφεια με τον τουρισμό.
Δικαίωμα αποστολής εισηγήσεων έχουν όλοι οι διπλω-
ματούχοι Έλληνες αρχιτέκτονες και οι επαγγελματίες 
του τουρισμού. Οι εισηγήσεις (εκτεταμένες περιλήψεις) 
θα πρέπει να αποσταλούν στο email: sunedrio.rodos@
gmail.com μέχρι τις 18/05/2020. 
Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι αναγνωρισμένοι αρχιτέ-
κτονες από όλον τον κόσμο. Τα συνέδρια Αρχιτεκτονικής 
και Τουρισμού απευθύνονται σε όλον τον τεχνικό κλάδο, 
μηχανικούς και μη, σε όλους του επαγγελματίες του του-
ρισμού, καθώς και στο ευρύ κοινό.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΙΚΡΟ/ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

23 - 27 Μαΐου 2020

11o Διεθνές συνέδριο: «Cities on 
Volcanoes»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διεθνής Ένωσης Ηφαιστειολογίας και 
Χημείας του Εσωτερικού της Γης, Τμήμα 
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
κ.ά. φορείς

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

9th IUPAC International Conference on 
Green Chemistry (ICGC-9)
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Οι εξελίξεις με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην ανατολική 
Μεσόγειο επιταχύνουν, απ’ ό,τι φαίνεται, αφενός τον διαγωνι-
σμό αξιοποίησης των περιφερειακών λιμανιών και αφετέρου 
το φιλόδοξο σχέδιο της σιδηροδρομικής διασύνδεσης των 
βόρειων λιμανιών της χώρας με τα αντίστοιχα της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Φάνη Ζώη και 
Αντώνη Τσιμπλάκη στην «Ναυτεμπορική» το mega project με 
την ονομασία Sea2Sea, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισ. 
ευρώ, έχει στόχο να δημιουργήσει μια νέα χερσαία γέφυρα 
εμπορευματικών μεταφορών με την παράκαμψη των Στενών 
του Βοσπόρου. Το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ευρύτερη 
περιοχή της Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώνουν πολλοστή φορά 
οι Αρχές των ΗΠΑ. Το Σάββατο βρέθηκαν  στο λιμάνι της περιο-
χής οι Μάθιου Πάλμερ, βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, 
Τζέφρι Πάιατ, πρέσβης ΗΠΑ στην Αθήνα, Γκρεκ Πφλέγκερ, πρό-
ξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, και ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Σημειώνεται ότι από 
αμερικανικής πλευράς έχει επισημανθεί σε όλους τους τόνους 
ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
συνδυαστικά με το project του υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στην περιοχή (gas trade) -στο οποίο συμμετέχουν ο όμιλος Κο-
πελούζου και ο όμιλος Λιβανού-, καθώς και με τα γεωπολιτικά 
συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Για τη χρηματοδότηση 
των επενδύσεων στο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος έχει επιδείξει 
ενδιαφέρον, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων, και 
η αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία αναπτυξιακής χρηματο-
δότησης DFC (Development Finance Corporation). Για το λιμάνι 

της Αλεξανδρούπολης, όπως και για αυτά της Καβάλας και του 
Βόλου έχει επιδείξει ενδιαφέρον η Goldair, η οποία δημιουργεί 
δημιουργεί ένα κοινοπρακτικό σχήμα με αμερικανικό fund και 
αμερικανικό ναυτιλιακό όμιλο, προκειμένου να επεκταθεί και 
στον λιμενικό τομέα, μετά τον σιδηρόδρομο και τα logistics. Ει-
δικότερα, στο σχήμα συμμετέχουν η αμερικανική SSA Marine, η 
οποία διαχειρίζεται terminal από τα οποία διακινούνται περίπου 
14 εκατ. containers τον χρόνο και η αμερικανική επενδυτική 
εταιρεία Black Summit Financial Group. Σύμφωνα όμως με 
πληροφορίες της «Ν», υπάρχει ακόμα ένα σχήμα ελληνοαμερι-
κανικών συμφερόντων που κοιτάζει με μεγάλο ενδιαφέρον το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Η Ελλάδα 
Από την πλευρά της η χώρα μας, σύμφωνα με τα όσα έχει δη-
λώσει ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, μέσα στον 
χρόνο θα προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση 
των λιμανιών Αλεξανδρούπολης (πώληση πλειοψηφικού 
μετοχικού πακέτου), Βόλου και Ηρακλείου, ενώ μετά θα ακο-
λουθήσει το λιμάνι της Καβάλας. Βαλκάνια Υπενθυμίζεται ότι το 
σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρόσφατης ελληνοβουλγαρι-
κής συνάντησης κορυφής ήταν η «επαναπροσέγγιση» Αθήνας 
- Σόφιας με την υπογραφή της Συμφωνίας Σιδηροδρομικής 
Διασυνοριακής Κυκλοφορίας Ελλάδας - Βουλγαρίας, που ως 
πρώτο βήμα εξειδικεύτηκε στην εξαγγελία για τη δημιουργία 
ργία ηλεκτροκίνητης γραμμής Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. 
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η συγκρότηση μικτής επιτρο-
πής, «η οποία μαζί με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. θα εξετάσει τη 

δυνατότητα υλοποίησης και κυρίως τη χρηματοδότηση του 
έργου», όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής, 
τονίζοντας ότι «αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα η ενίσχυση 
της διασυνδεσιμότητας των διασυνοριακών μεταφορών με τη 
γειτονική χώρα, κατά τρόπο βιώσιμο και λειτουργικό». Το έργο, 
σύμφωνα με πληροφορίες, εντάσσεται στα στρατηγικά πλάνα 
της Ουάσιγκτον. Καταρχήν γιατί με τη διεκδίκηση των λιμένων 
Αλεξανδρούπολης, Βόλου και Καβάλας, όπου μετά τη νέα συμ-
φωνία αμυντικής συνεργασίας προβλέπεται και αυξανόμενη 
στρατιωτική παρουσία, ενισχύεται ο γεωπολιτικός ρόλος ΗΠΑ 
βάζοντας οριστικά φραγμό στα όποια σχέδια της Μόσχας για 
«έξοδο» στη Μεσόγειο. Παράλληλα, εμποδίζεται η επεκτατική 
στρατηγική του Πεκίνου, που μέσω του «One Belt-One Road» 
έχει προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις σε βαλκανικές χώρες. 
Ταυτόχρονα, όμως, επιδιώκεται και ο έλεγχος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας μέσω της νέας εναλλακτικής διαδρομής, κάτι που γε-
ωπολιτική αλλά και οικονομική σημασία για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα 
με σχετικές μελέτες, για να ταξιδέψει σήμερα ρα ένα container 
από τον Πειραιά μέσω των Στενών μέχρι τη Μ. Θάλασσα κοστί-
ζει 1.500 δολ. και χρειάζεται 3,5-4 ημέρες. Στη μελλοντική σιδη-
ροδρομική διαδρομή μέσω Αλεξανδρούπολης θα χρειάζεται 
μόλις έξι ώρες, με το κόστος να περιορίζεται σε λιγότερο από το 
μισό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα επόμενα χρόνια θα μεταφέρο-
νται μέσω του νέου διαδρόμου περί τους 25 εκατ. τόνους φορ-
τίου και 15 εκατ. επιβάτες.

Μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών για τη λειτουργία 
των ακριβών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που πα-
ρουσιάζονται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί είναι 
-μεταξύ άλλων- τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
της Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης σε συ-
νέντευξη στο «Ράδιο Κρήτη».
   «Το σύστημα της Κρήτης κοστίζει σε όλους τους καταναλωτές 
στην Ελλάδα περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει 
ότι για κάθε μέρα που η Κρήτη δεν είναι διασυνδεδεμένη, οι κα-
ταναλωτές πληρώνουμε 1 εκατ. ευρώ. Μετά την κατασκευή και 
της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, δεν θα χρειάζεται να λειτουρ-
γούν μεγάλες θερμικές μονάδες πάνω στο νησί και άρα αυτό το 
κόστος των καυσίμων παύει να επιβαρύνει τους καταναλωτές», 
ανέφερε ο κ. Μάργαρης και προσέθεσε: 
   «Στα νησιά που έχουμε διασυνδέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, 
και αναφέρομαι στις Κυκλάδες, η ποιότητα τροφοδότησης έχει 

βελτιωθεί σε βαθμό που έχει γίνει αντιληπτό από όλους τους 
καταναλωτές που ζουν εκεί. Στη διάρκεια της περιόδου αιχμής 
το καλοκαίρι, προβλήματα όπως διαταραχές στην τάση, ποι-
ότητα τάσης, προβλήματα με εξοπλισμούς, έχουν απαλειφθεί 
πλήρως».
   Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου έχει ξεκινήσει εδώ και 
ενάμιση, περίπου, χρόνο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλι-
ξη εντατικές εργασίες στην Κρήτη. Από τη μία, γίνονται εργασίες 
για το υπόγειο καλώδιο, το οποίο θα προσαιγιαλωθεί στα Νω-
πήγεια Κισσάμου και θα φτάσει έως τον υποσταθμό των Χανί-
ων, και από την άλλη, πραγματοποιούνται εργασίες επέκτασης 
του υποσταθμού των Χανίων για να μπορεί να υποδεχθεί την 
ισχύ της διασύνδεσης. 
   «Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στην Κρήτη 
σε μήκος περίπου 13 χλμ. από περίπου τα 30 συνολικά που 
είναι κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Καθώς η συγκεκριμένη περιοχή 
παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη, ο ΑΔΜΗΕ αποφάσισε να 
μην εγκαταστήσει εναέριες γραμμές αλλά υπόγειες, οι οποίες 

ειρήσθω εν παρόδω δεν έχουν κανενός είδους όχληση και επι-
βάρυνση, όπως οπτική όχληση κ.λπ.», ανέφερε ο αντιπρόεδρος 
του ΑΔΜΗΕ.
   Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο προγραμματισμός έχει ως εξής: 
Η πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Πελοποννήσου 
(Νεάπολη) και Κρήτης (Νωπήγεια) θα γίνει τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η πόντιση από τα άκρα της δια-
σύνδεσης, δηλαδή θα ξεκινήσει να ποντίζεται το καλώδιο στο 
βυθό και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 2-2,5 μηνών. Τα υπο-
βρύχια καλώδια θα έχουν ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Τον ίδιο 
μήνα, στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες 
εργασίες στον υποσταθμό των Χανίων που είναι απαραίτητες 
για τη διασύνδεση των καλωδίων. 
   «Επιδίωξή μας είναι να ηλεκτρίσουμε όσο το δυνατό νωρίτερα 
εντός του 2020 και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του έτους», 
κατέληξε ο κ. Μάργαρης. 

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
- Προχωρά και το έργο Sea2Sea 
Από αμερικανικής πλευράς έχει επισημανθεί σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
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«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Αλεξανδρούπολη, και 
φιλοξενούμε τον Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, τον κ. Πάλμερ και τον καλό φίλο, τον Πρέσβη των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, τον κ. Πάιατ, σε μια πολύ - νομίζω 
- κρίσιμη στιγμή για τα εθνικά μας ζητήματα και για τις 
ακριτικές περιοχές. Οπότε, νομίζω ότι είναι σαφής ο συμ-
βολισμός αυτής της επίσκεψης. Πέραν όμως από τον συμ-
βολισμό υπάρχει και ουσία. Και η ουσία έχει να κάνει με 
το γεγονός της επίδειξης του αμερικανικού ενδιαφέροντος 
για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσουμε και τους αν-
θρώπους του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, οι 
οποίοι μας έκαναν μία πολύ ωραία παρουσίαση για τις 
εξελίξεις που έχουμε στο λιμάνι και για τη δυνατότητά του 

να διαδραματίσει το ρόλο που οφείλει στην ευρύτερη πε-
ριοχή, δηλαδή, να καταστεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης και η ευρύτερη περιοχή ένας οικονομικός, ενεργειακός 
κόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης». 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Κα-
ραμανλής απαντώντας σε ερώτηση για τις εξελίξεις στον 
ανατολικό περιφερειακό οδικό άξονα της Αλεξανδρούπο-
λης, ο οποίος θα συνδέσει το λιμάνι με την Εγνατία, τόνισε: 
«Ένας από τους σημαντικούς στόχους που έχουμε είναι 
η σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία. Αυτό λοιπόν, το 
έργο, όπως είπα και στους συνομιλητές μας, θα γίνει πολύ 
γρήγορα. Έχουμε την πεποίθηση ότι μέσα στο πρώτο εξά-
μηνο του 2020 θα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. 
Το δεύτερο που επίσης συζητήσαμε είναι να ξεκινήσουμε 

τη διαδικασία που πρέπει να γίνει - και που είναι σε πολύ 
πρώιμο στάδιο - για τη σιδηροδρομική σύνδεση και την 
ηλεκτροκίνηση, από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κινηθεί στους επόμενους 18 
μήνες. Αυτό όμως που έχουμε κάνει και είναι πολύ σημα-
ντικό είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από 
το Connecting Europe Facility (CEF). 
Αυτά λοιπόν τα δύο πολύ βασικά έργα υποδομής κατα-
δεικνύουν και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, αλλά στην 
ουσία καταδεικνύουν ότι και το σχέδιο να γίνει η Αλεξαν-
δρούπολη ένας ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη πε-
ριοχή, αρχίζει πλέον σιγά σιγά και υλοποιείται».

«Είμαστε εδώ για να υπογραμμίσουμε τη σταθερή προσή-
λωσή μας σε αυτό το πρότζεκτ, σε αυτό το λιμάνι, να στη-
ρίξουμε τις αμερικανικές επενδύσεις και να καταδείξουμε 
την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους της Ελλάδας και 
της περιοχής σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», τόνισε 
ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Μάθιου Πάλμερ σε δηλώσεις του από το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης.
Ο κ. Πάλμερ, ο οποίος πραγματοποιεί από την  Παρα-
σκευή επίσκεψη στην ακριτική πόλη, συνοδευόμενος από 
τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και τον 
πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Γκρέγκορι Φλέγκερ, 
ενημερώθηκε για τις προοπτικές και δυνατότητες του λι-
μανιού από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης (ΟΛΑ), παρουσία του υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.
 «Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από την πλευρά των 
Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το πρότζεκτ, για τις ευ-
καιρίες, για τις προοπτικές να έρθουν εδώ οι αμερικανικές 
επιχειρήσεις και να επενδύσουν σ’ αυτό το λιμάνι, σ’ αυτή 
την περιοχή, να εμβαθύνουν τη συνεργασία που υπάρχει 
μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας τόσο σε εμπο-
ρικό επίπεδο όσο και σε στρατηγική βάση», σημείωσε ο 
κ. Πάλμερ.
Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, 
σημείωσε ότι τόσο η δική του παρουσία στην Αλεξαν-
δρούπολη όσο και του κ. Πάλμερ «είναι μια χειρονομία 
αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, στους ανθρώπους του Έβρου, 
που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα της πρόσφατης 

κλιμάκωσης της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα».
Η παρουσία αυτή, είπε ο Αμερικανός πρέσβης, «αντα-
νακλά επίσης την ισχυρή στρατηγική προσήλωση των 
ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και την αισιοδοξία μας για τις 
προοπτικές συνεργασίας με την κυβέρνηση του πρωθυ-
πουργού κ. Μητσοτάκη ώστε να δούμε να ευοδώνονται 
μια σειρά από έργα- η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, για 
το οποίο υπάρχει ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον από τον 
ιδιωτικό τομέα, η υλοποίηση της πλωτής μονάδας FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη, που θα διαδραματίσει τεράστιο 
ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και (της 
ενεργειακής) ανεξαρτησίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, 
η υλοποίηση των αγωγών ΤΑΡ και IGB που αλλάζουν κυ-
ριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης και η 
προοπτική του να καταστεί η Αλεξανδρούπολη ξανά ένα 
μεγάλο κέντρο logistics και μεταφόρτωσης για την ευρύ-
τερη περιοχή».
Ο κ. Πάλμερ αναφέρθηκε με δηλώσεις του στα γεγονότα 
του Έβρου. «Η ανεξέλεγκτη μετακίνηση χιλιάδων ανθρώ-
πων που παραπλανήθηκαν ώστε να πιστεύουν ότι ο δρό-
μος προς την Ευρώπη είναι ανοιχτός, είναι θεμελιωδώς 
αποσταθεροποιητική, μη βιώσιμη και πρέπει να αλλάξει», 
τόνισε. Ο κ. Πάλμερ επανέλαβε την αλληλεγγύη των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα και την περιοχή σε μια δύσκολη περίοδο 
και χαρακτήρισε απαράδεκτα όσα συμβαίνουν. «Οι ΗΠΑ 
θεωρούν μη βιώσιμη και μη αποδεκτή την κατάσταση», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας, δε, σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το αν η 
κατάσταση στα σύνορα θα μπορούσε να επηρεάσει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο το οικονομικό και γεωστρατηγικό ενδι-

αφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή, ο κ. Πάλμερ απάντησε: 
«ελπίζουμε ότι θα δούμε να επιλύεται η κατάσταση στα 
σύνορα σε σχετικά σύντομο διάστημα και ιδίως ελπίζουμε 
ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ της ‘Αγκυρας 
και της Μόσχας στο Ίντλιμπ θα αποσυμπιέσει κάπως την 
κατάσταση, όπως και η βοήθεια που οι ΗΠΑ και άλλες 
χώρες έχουν προσφέρει για τη στήριξη των μεταναστών 
και προσφύγων στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει 
επιπρόσθετη βοήθεια 108 εκατ. δολαρίων ως βοήθεια 
για την UNHCR και τον ΙΟΜ, που στόχο έχει -κατά ένα 
μέρος- να βοηθήσει στην αποσυμπίεση της κατάστασης 
στα σύνορα».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, αν με δεδομένη την πα-
ρούσα κατάσταση στα σύνορα, η Ελλάδα θα πρέπει να 
προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, 
ο κ. Πάλμερ απάντησε: «Όπως ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος 
(Τραμπ), η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί 
τα σύνορα της. Προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από τον 
επαγγελματισμό των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας που 
έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα, με τον τρόπο που αντιμε-
τωπίζουν μια σειρά από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η 
Ελλάδα έχει τη στήριξη μας σε ό,τι κάνει τόσο εδώ, στον 
Έβρο, όσο και στο Αιγαίο προκειμένου να διασφαλίσει την 
ασφάλεια των συνόρων της».
Μετά το πέρας των δηλώσεων, ο κ. Καραμανλής, μαζί με 
τους κ. κ. Πάλμερ και Πάιατ, ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του λιμανιού από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο του Οργανισμού, Κώστα Χατζημιχαήλ και Κώστα 
Χατζηκωνσταντίνου αντίστοιχα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτή Σερρών κ. Κώστα Καραμανλή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
στην Αλεξανδρούπολη με τον Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. M. Palmer, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. G. Pyatt, 
τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. G. Pfleger και την Πολιτική Σύμβουλο της Πρεσβείας των ΗΠΑ κα B. Ryan.

Μ. Πάλμερ: Σταθερή η προσήλωση των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι της
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Εκτόξευση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει προκαλέσει η απλού-
στευση της διαδικασίας αδειοδότησης, που θεσμοθετείται με 
το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Το ΥΠΕΝ επιχειρεί - με το ίδιο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δη-
μόσια διαβούλευση - να βάλει «φρένο» στην αθρόα εκδήλω-
ση επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πιθανή διάθεση 
κερδοσκοπίας με τις άδειες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, στον τελευταίο κύκλο υποβολής αιτήσεων για έκ-
δοση αδειών παραγωγής ΑΠΕ, τον Δεκέμβριο του 2019, όταν 
είχε ανακοινωθεί το πλαίσιο για την απλούστευση των διαδι-
κασιών αδειοδότησης, υπεβλήθησαν 574 αιτήσεις για κατα-
σκευή μονάδων συνολικής ισχύος 15.656 μεγαβάτ! Αρκεί να 
επισημανθεί ότι στους τέσσερις προηγούμενους κύκλους (οι 
αιτήσεις υποβάλλονται ανά τρίμηνο) οι αιτήσεις κινούνταν 
μεταξύ 2.000 - 3.000 μεγαβάτ. 
Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι ο λόγος που πολλοί - φυσικά 
και νομικά πρόσωπα - έσπευσαν να καταθέσουν αιτήσεις 
για άδειες είναι η ελπίδα να εξασφαλίσουν μια «Βεβαίωση 
Καταχώρησης» στο μητρώο (η οποία αντικαθιστά την άδεια 
παραγωγής της ΡΑΕ που καταργείται με το υπό διαβούλευση 
νομοσχέδιο), χωρίς ελέγχους και προϋποθέσεις, με την προο-
πτική να πουλήσουν αργότερα τις βεβαιώσεις σε επενδυτές, 

που έχουν την πραγματική δυνατότητα να κατασκευάσουν τις 
μονάδες. Ενισχυτικό αυτής της άποψης είναι το γεγονός πως 
αρκετές από τις αιτήσεις του Δεκεμβρίου αφορούν εκτάσεις 
που βρίσκονται δίπλα σε υφιστάμενες μονάδες ΑΠΕ.
«Η πρόταση του υπουργείου είναι εξαιρετικά γενναία και πε-
ριλαμβάνει ριζική επιτάχυνση των διαδικασιών. Πρέπει όμως 
να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να αποφευχθούν 
υπερβολές και καταχρηστικές συμπεριφορές που θα επιτρέ-
ψουν την αθρόα έκδοση Βεβαιώσεων Καταχώρησης χωρίς 
σοβαρές πιθανότητες υλοποίησης. Κάτι τέτοιο θα δημιουρ-
γούσε πρόβλημα στους Διαχειριστές και τις λοιπές υπηρεσίες 
και πιθανόν θα ήταν δυσεξήγητο στις τοπικές κοινωνίες», 
επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Παναγιώτης Παπασταματίου, 
γενικός διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αι-
ολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου 
Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές (ΕΣΗΑΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ επιβάλλεται τέ-
λος έκδοσης της «Βεβαίωσης Καταχώρησης» που ξεκινά από 
3.000 ευρώ ανά μεγαβάτ (MW) για μονάδες ισχύος έως και 
1MW και κλιμακώνεται ως εξής:
- 2500 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος από 1 έως και 10 
MW,
- 2000 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος από 10 έως και 
50MW

- 1500 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος από 50 έως και 
100 MW και
- 1000 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 
MW.
Επιπλέον τίθενται χρονικά ορόσημα για τους κατόχους της 
«Βεβαίωσης Καταχώρησης», ώστε όσο γρήγορα αποκτούν 
το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ 
τόσο γρήγορα και να το χάνουν, αν δεν προχωρούν την ωρί-
μανση του έργου τους.
Η βασική στόχευση του νομοσχεδίου παραμένει πάντως η 
επιτάχυνση των διαδικασιών με τελικό στόχο, όπως επεσήμα-
νε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-
δάκης, το 2021 όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να αδειοδοτούνται σε 2 
χρόνια από 6 - 10 χρόνια που χρειάζονται σήμερα. 
Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στη ΡΑΕ άνω των 1.800 αιτήσεων 
(περίπου 29 GW) για έκδοση «Αδειας Παραγωγής» και αξιο-
λογούνται ακόμα αιτήσεις του 2018. Ενδεικτικό του γραφειο-
κρατικού κυκεώνα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές είναι ότι 
- σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΕΤΑΕΝ - μόνο το 3% 
των αδειών παραγωγής που εκδίδονται από τη ΡΑΕ καταλή-
γουν σε υλοποίηση των επενδύσεων.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας αναίρεσε την απόφαση επιβολής ορίων για τα ανοίγματα 
των Ελληνικών τραπεζών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η 
οποία είχε ληφθεί στις 23 Μαρτίου 2015» αναφέρει σε γραπτή 
δήλωση του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
επισημαίνοντας ότι απομακρύνεται έτσι «μία ακόμα σκιά από 
τη σκοτεινή περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Έτσι όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ δίνεται «ακόμα ένα σημάδι για την επιστρο-
φή στην κανονικότητα και την ενίσχυση της ρευστότητας 
στην πραγματική οικονομία», με αυτή την επωφελή, τόσο για 
τις τράπεζες όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, εξέλιξη.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομιών ο κ. Σταϊκούρας 
θυμίζει ότι «οι λόγοι που είχαν ωθήσει τότε την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα σε αυτή την – πρωτοφανή για τα ευρωπα-

ϊκά δεδομένα – απόφαση ήταν για να προστατεύσει τις ελλη-
νικές τράπεζες από περαιτέρω αύξηση του ανοίγματος προς 
το Ελληνικό Δημόσιο, εν μέσω της σφοδρής επιδείνωσης των 
οικονομικών συνθηκών μετά τον Δεκέμβριο του 2014, και της 
πολιτικής αβεβαιότητας που προκλήθηκε από τις παλινωδίες 
της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, το 1ο εξάμηνο του 2015, 
η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές χρήματος είχε ήδη 
διακοπεί, οι τράπεζες βίωναν τη μεγαλύτερη ετήσια εκροή 
καταθέσεων από την αρχή της κρίσης και η ρευστότητα των 
ελληνικών τραπεζών είχε επιδεινωθεί δραματικά, ώστε να 
στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση μέσω του 
Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας (ELA)».
«Μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019, η εμπιστοσύνη επανήλθε 
στο τραπεζικό σύστημα. Οι καταθέσεις αυξάνονται, η πρό-

σβαση στις διεθνείς αγορές αποκαταστάθηκε, η χρηματοδό-
τηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας 
αποπληρώθηκε. Ταυτόχρονα, το μακροοικονομικό περιβάλ-
λον βελτιώθηκε αισθητά, άρθηκαν οι περιορισμοί στην κί-
νηση κεφαλαίων (capital controls), ενώ η εμπιστοσύνη των 
αγορών προς την κυβέρνηση της Ν.Δ. αποτυπώνεται και στο 
κόστος χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο 
έπεσε πρόσφατα, και πριν την ενίσχυση εξωγενών κινδύνων, 
σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ», προσθέτει κ. Σταϊκούρας και συ-
μπληρώνει: «Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
αξιολόγησε ότι εκλείπουν πλέον οι λόγοι και οι συνθήκες που 
την οδήγησαν στην απόφαση του Μαρτίου του 2015». 

«ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ» ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Με την απλούστευση της αδειοδότησης

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ:  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙβΟΛΗ ΟΡΙΩΝ 
Στα ανοίγματα των Ελληνικών τραπεζών έναντι του Δημοσίου 
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Μπαίνει οριστικά τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση της 
παράνομης χρήσης λογισμικού ακόμη και από φορείς του 
ελληνικού Δημοσίου κατόπιν ενεργειών του υπουργού 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πι-
ερρακάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Γιάννη Τσακίρη, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Κατόπιν 
ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προ-
κηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για 110.000 
άδειες λογισμικού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών 31 Μαρτίου 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 
38.998.485 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει 
αγορά αδειών λογισμικού και λειτουργικού συστήματος, 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
υποστήριξης. Η συγκεκριμένη προμήθεια μέσω εταιρικής 
σύμβασης (Enterprise Agreement) κρίθηκε απαραίτητη, 
με δεδομένο ότι το ελληνικό Δημόσιο λειτουργεί σε με-
γάλο βαθμό χρησιμοποιώντας απαρχαιωμένα λογισμικά 
δεκαετίας, πολλά εκ των οποίων δεν υποστηρίζονται και 
δυσχεραίνουν καθημερινά το έργο των υπαλλήλων και 
καθυστερούν δραματικά την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με την προμήθεια των αδειών, το Δημόσιο θα επιτύχει 
σοβαρότατη εξοικονόμηση χρημάτων μέσω χαμηλότε-
ρου κόστους κτήσης, σταθερών τιμών προϊόντων λογι-
σμικού και λειτουργικού συστήματος, συνεχή πρόσβαση 
στις νέες εκδόσεις προϊόντων λογισμικού, απλοποιημένης 
παρακολούθησης των αδειών χρήσης λογισμικού, πα-
ράγοντες που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας 
του χρήστη. Κατοχυρώνεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας, 

ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και αδιάλειπτη 
πρόσβαση σε νέες εκδόσεις λογισμικού.
Πέρα από την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του 
Δημοσίου, η συμφωνία αυτή έχει ευρύτερα σημαντικά 
οφέλη για τη χώρα, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στην 
έξοδο της Ελλάδας από τη «λίστα 301», δηλαδή τη λίστα 
που περιλαμβάνει τις χώρες που χρησιμοποιούν σε υψηλά 
ποσοστά πειρατικό λογισμικό στο Δημόσιο. Καταπολεμά-
ται έτσι μια χρόνια παθογένεια η οποία αποτελούσε εμπό-
διο στην προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των εται-
ρειών λογισμικού, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται σημαντικά 
η αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων του Δη-
μοσίου. Παράλληλα, με την προμήθεια αδειών, σταματά 
η εγκατάσταση και χρήση πειρατικού λογισμικού η οποία 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας για τα συστήματα 
πληροφορικής του Δημοσίου.
Φορέας του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που διενήργησε 
καταγραφή των αναγκών των δημοσίων φορέων, ενώ 
αναθέτουσα αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε., φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.
Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει ότι «η αναβάθμιση της 
θέσης της χώρας στους ψηφιακούς δείκτες περνά μέσα 
από την επίλυση των εκκρεμοτήτων που την κρατού-
σαν ουραγό τα προηγούμενα χρόνια. Μια από αυτές τις 
εκκρεμότητες σε επίπεδο λογισμικού επιλύουμε σήμερα 
μέσω του ανοιχτού διαγωνισμού Enterprise Agreement. 

Ταυτόχρονα, δημιουργούμε τις προοπτικές για καλύτερες 
και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη, κα-
θώς μέσω της συγκεκριμένης προμήθειας αδειών χρήσης 
το Δημόσιο αποκτά σύγχρονο λογισμικό και παράλληλα 
εξοικονομεί σημαντικά κονδύλια».
Από την πλευρά του, o υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Γιάννης Τσακίρης δηλώνει ότι «Εδώ και πολλά 
χρόνια, αρκετές υπηρεσίες του Δημοσίου χρησιμοποιούν 
λογισμικό με προβληματικές άδειες χρήσης. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να παραβιάζονται αφενός δικαιώματα 
χρήσης του λογισμικού και αφετέρου να δημιουργείται 
σοβαρό ζήτημα κυβερνοασφάλειας, καθιστώντας ταυτό-
χρονα μη εφικτές τις αναγκαίες αναβαθμίσεις σε νεότερες 
και πιο ασφαλείς εκδόσεις του λογισμικού. Με αυτόν τον 
διαγωνισμό, προάγουμε την παραγωγικότητα των υπη-
ρεσιών του Δημοσίου, ενώ παράλληλα θωρακίζουμε τα 
συστήματα έναντι κακόβουλων ενεργειών».
Τέλος, ο γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 
ανέφερε ότι «σκοπός μας είναι ο εκσυγχρονισμός των 
τεχνολογικών υποδομών των δημοσίων φορέων και η 
αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης χρήσης λογισμι-
κού. Για την επίτευξη του, ήδη πραγματοποιούμε και θα 
πραγματοποιήσουμε προσεχώς δράσεις που αφορούν σε 
επιμέρους κατηγορίες λογισμικού. Με την μαζική προμή-
θεια αδειών επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, μειω-
μένες τιμές για νέες άδειες και κάνουμε ένα αποφασιστικό 
βήμα για την έξοδο από τη «λίστα 301»».

«Ανοίγει ο δρόμος για σειρά από επενδύσεις που θα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στη χώρα», δήλωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Δη-
μήτρης Οικονόμου, ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση 
σε σειρά θεμάτων από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδο-
μικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).
«Η ολοκλήρωση- υπογραφή των θεμάτων αποτελούν 
άμεση προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ και γι’ αυτό εργαζό-
μαστε προς αυτή την κατεύθυνση με γρήγορους ρυθ-
μούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός ΠΕΝ. 
Ειδικότερα, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. 
Ευθυμίου Μπακογιάννη, και ύστερα από δύο διαδοχικές 
συνεδριάσεις θετική γνώμη έλαβαν τα εξής:

 • Η προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου(ΕΧΣ)του 
«Γυαλού Εμπορική & Τουριστική ΑΕ» στην περιοχή 
Γυαλού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 4447/2016. 
• Η επανεξέταση της προέγκρισης ΕΧΣ για την επέκταση 
των εγκαταστάσεων της «Προνομιούχου ΑΕ Γενικών 
Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕΓΑΕ), με τροποποίηση των 
όρων δόμησης κυρίως ως προς το θέμα του όγκου.
• Η προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) κατ’ 
επέκταση της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέα 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Όπως έγινε γνωστό 
από το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο ρύθμισης του αναφερόμενου 
προβλήματος εξετάστηκε και μελετήθηκε η περιοχή ιδι-
οκτησίας της εταιρίας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. αλλά και η 

άμεσα ευρύτερη περιοχή για τη σύνταξη Ε.Χ.Σ.
• Κατ αρχήν έγκριση εγκατάστασης Μεγάλου Πράσινου 
Σημείου εντός ΖΟΕ στο Δήμο Ζίτσας.
• Η συμπλήρωση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης 
έκτασης ιδιοκτησίας «MANDAGU - ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΗ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση 
«ΑΝΝΑΛΟΥΚΑΣ» του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου.
• Ο χαρακτηρισμός και οριοθέτηση «Περιοχής Οργα-
νωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην ΠΑΥ Α1 
(Σαγιάδα, Καλαμάς, Βάλτος Ραγίου) της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας της εταιρείας «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ ΑΕ».

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΚΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

«ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»
Τονίζει ο υφυπουργός ΠΕΝ Δημήτρης Οικονόμου  
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Την άμεση προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην πλατφόρμα 
της ΚΕΔΕ για τη δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών 
μέτρων των ακινήτων τους ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με χθεσινή της 
ανακοίνωση, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
      Ειδικότερα, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την άμεση λειτουργία τηλεφω-
νικού και διαδικτυακού Κέντρου Βοήθειας για την απάντηση 
των αναρίθμητων ερωτημάτων των πολιτών.
      Επίσης, την γνωστοποίηση της ρύθμισης αυτής και της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας δηλώσεων, και 
στον τελευταίο ιδιοκτήτη της χώρας και του απόδημου ελλη-
νισμού, με την άμεση αποστολή ενημερωτικών e-mails από 
την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατόχους 
ΑΦΜ της χώρας και τους φοροτεχνικούς τους, 
      Τέλος, ζητά την αναπόφευκτη παράταση της προθεσμίας 
δήλωσης μέχρι την 30.6.2020, μια και όλοι πλέον αντιλαμ-
βάνονται ότι η ισχύουσα προθεσμία της 31ης Μαρτίου, και 

μάλιστα μέσα στη σημερινή πολλαπλά δυσχερή συγκυρία, 
είναι απόλυτα ανεπαρκής για την ενημέρωση και έγκαιρη 
συμμετοχή τόσων εκατομμυρίων ενδιαφερομένων στο τερά-
στιο αυτό εγχείρημα.
      Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει επίσης:
      «Θετικότατες εντυπώσεις έχει αφήσει στους πολίτες η διαλει-
τουργικότητα και φιλικότητα στη χρήση της πλατφόρμας της 
ΚΕΔΕ για τη δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων 
των ακινήτων τους, που είναι βασισμένη στην πρόταση της 
ΠΟΜΙΔΑ για τη διαγραφή των αναδρομικών οφειλών προς 
τους ΟΤΑ. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν διορθώσεις οι 
οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω αυτής, με 
αποτέλεσμα ο πολίτης να πρέπει να ταλαιπωρηθεί στην Υπη-
ρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου. Γι’ αυτό προτείνουμε κάθε 
πολίτης να μπορεί μέσα από την πλατφόρμα αυτή επιπλέον:
      -Να διορθώσει τα τετραγωνικά κοινόχρηστης παροχής 

πολυκατοικίας, που δεν απεικονίζονται στο Ε9, δηλώνοντας 
ότι είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
      -Να δηλώσει την αλλαγή χρήσης του ακινήτου του, όπως 
προβλέπει ο νόμος, από επαγγελματική σε κατοικία και αντί-
στροφα, κάτι που είναι δυνατόν στην πλατφόρμα του Δήμου 
Αθηναίων και άλλων Δήμων, αλλά δεν προβλέπεται στην 
πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.
      -Να δηλώσει μείωση του εμβαδού του ακινήτου του, ανα-
φέροντας πως τεκμηριώνεται αυτή. 
      -Να δηλώσει τα εμβαδά επιφανειών βοηθητικών χώρων 
πολυκατοικιών (αποθηκών, πάρκιν κλπ.) που ηλεκτροδο-
τούνται από την κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας, είτε οι 
επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη προ-
σμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων και 
καταβάλλονται, για αυτές, τέλη και φόρος μέσω του λογαρια-
σμού ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως χρέωση ΤΑΠ».

Προθεσμία μέχρι τις 6 Απριλίου 2020 προκειμένου να καταθέ-
σουν τις προσφορές τους για το έργο που αφορά την “περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητρο-
πολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά”, ύψους 19,650 εκατ. ευρώ, 
ανακοίνωσε η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών δήμου Παύλου 
Μελά, επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αρχιτέκτονας που 
έχει αναλάβει το έργο, Πρόδρομος Νικηφορίδης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.

gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίστηκε 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προ-
σφορών θα διενεργηθεί την 10η Απριλίου 2020, στις 10:00 π.μ, 
ενώ τονίζεται ότι πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό.
Το έργο έχει ενταχθεί με τίτλο πράξης “Περιβαλλοντική αναβάθ-
μιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Παύλου Μελά” και Κωδικό ΟΠΣ 5037958 στο Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία» 2014-2020 στον Άξονα 06 «Προστασία του περι-
βάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και 

συγχρηματοδοτείται κατά 80% (ΣΑ 2019ΕΠ00810123) από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 
20% από ΠΔΕ. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκα-
ταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά. Όπως τόνισε 
ο κ. Νικηφορίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έργο θα είναι διάρκειας 18 
μηνών, “με το χρόνο να μετρά από τη στιγμή που θα πέσουν οι 
υπογραφές με τον ανάδοχο”.

Στη θέση «Κλειδί» θα δημιουργηθεί η κλειστή δομή στο δήμο 
Σιντικής Σερρών, ύστερα από κοινή απόφαση των παρατάξεων 
του δήμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.    
 Σε ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξε-
ων τονίζουν ότι «εθνικοί λόγοι υπαγορεύουν αυτή τη στιγμή να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η Πατρίδα...
Για αυτούς τους λόγους, με δημοτική ομοψυχία, όλες οι δημο-
τικές παρατάξεις του δήμου Σιντικής (πλην της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, η οποία είναι κατά της λειτουργίας δομών σε όλη την 
Ελλάδα), αποφάσισαν ομόφωνα να επιτρέψουν τη δημιουργία 
κλειστής δομής περιορισμένου χρόνου για τη διαχείριση μέχρι 
απελάσεως των παράνομων μεταναστών, στην περιοχή «Κλει-
δί», αποτρέποντας κάθε πρόκληση διχασμού των κατοίκων του 
δήμου».    
Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι: Φώτης Δομουχτσίδης, 
δήμαρχος Σιντικής, Ζήσης Λούγγος, Όλγα Φυταγκουρίδου και 
Ιωσήφ Παναγιωτίδης. 
Μετά την ανακοίνωση των επικεφαλής των δημοτικών πα-

ρατάξεων του δήμου Σιντικής, αλλά και της κοινής δήλωσης 
των βουλευτών Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, τόνισε ότι «οι 
Έλληνες στις δύσκολες στιγμές ενώνονται και βρίσκουν λύσεις. 
Με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις. 
Το παράδειγμα του ακριτικού δήμου Σιντικής πιστεύω θα 
ακολουθήσει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στα 
νησιά μας». 
Στην κοινή δήλωση τους οι βουλευτές Σερρών της ΝΔ τονίζουν 
μεταξύ άλλων: «Εδώ και δέκα μέρες, η Ελλάδα πολιορκείται 
από χιλιάδες ανθρώπους τους οποίους η Τουρκία κατευθύνει 
οργανωμένα στα ανατολικά μας όρια. Η αστυνομία, ο στρατός, 
το λιμενικό, αλλά και οι κάτοικοι στον Έβρο και στο Αιγαίο πε-
ριφρουρούν τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης. Κι οι 
ελάχιστοι εισβολείς, συλλαμβάνονται αμέσως.
Η κυβέρνηση δήλωσε ότι αυτοί οι παράνομοι επιδρομείς δεν 
δικαιούνται, ούτε θα λάβουν άσυλο. Θα κρατηθούν και θα 
απελαθούν. Γι’ αυτό, μάλιστα, κατασκευάζονται δύο κλειστές 

δομές: Μία στην Αττική και μία στις Σέρρες. Οι άνθρωποι αυτοί, 
που ήλθαν για να μείνουν, θα οδηγηθούν εκεί για να φύγουν».
Ειδικότερα για το κλειστό κέντρο στην περιοχή των Σερρών οι 
βουλευτές λένε ότι «αρχικά επελέγη το στρατόπεδο «Βασιλειά-
δη», το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση είχε παραχωρήσει 
στο υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό. Ύστερα 
από συνεννόηση με την τοπική κοινωνία όμως, τελικά ορίστηκε 
μία εναλλακτική τοποθεσία.
Στηρίζουμε αυτήν την επιλογή. Είναι η μόνη λύση και η ελάχιστη 
βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο νομός μας στην δοκιμασία 
την οποία υφίσταται ολόκληρη η Ελλάδα. Ο πατριωτισμός δεν 
πρέπει να εκδηλώνεται μόνο στις Καστανιές και στα νησιά, αλλά 
παντού όπου ζουν κι αναπνέουν Έλληνες. Όχι με λόγια, αλλά με 
έργα. Με κατανόηση και αποφασιστικότητα. Και όταν η χώρα 
μας ζητά την συμπαράσταση των άλλων κρατών της Ευρώπης, 
οφείλουμε πρώτα εμείς να την αποδεικνύουμε μεταξύ μας». 
Τη δήλωση υπογράφουν οι: Κώστας Αχ. Καραμανλής, Φωτεινή 
Αραμπατζή, Τάσος Χατζηβασιλείου και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΖΗΤΑ Η ΠΟΜΙΔΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΛΕΙΔΙ» Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
 - Ν. Μηταράκης: «Οι Έλληνες στις δύσκολες στιγμές ενώνονται και βρίσκουν λύσεις»
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Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε σχέδιο για τον λιγνίτη 
ενώ οι βουλευτές του σήμερα δεν συμφωνούν για το εάν 
είναι υπέρ ή κατά της απολιγνιτοποίησης ή για το εάν πρέπει 
να προχωρήσουμε πιο γρήγορα ή πιο αργά, τόνισε –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κ. Χατζηδάκης στη Βουλή απαντώντας σε επερώτηση 61 
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Καταστροφική και ανέφικτη 
η μετάβαση που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης για τις λιγνιτικές 
περιοχές της Ελλάδας».
 Τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν ψηφίσατε τις συμβάσεις για 
τους υδρογονάνθρακες που υπέγραψε ο τότε πρωθυπουργός 
Αλ. Τσίπρας, δεν είπατε λέξη για τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από τη ΛΑΡΚΟ επειδή είναι δημόσια επιχείρηση, δείξατε 
την περιβαλλοντική σας ευαισθησία σας με την αφισσορύ-
πανση που προκαλέσατε επ’ ευκαιρία διάσκεψής σας, είπε ο 
υπουργός απευθυνόμενος στους επερωτώντες βουλευτές.
Όσο για τη στάση σας στον λιγνίτη «χάνεται η μπάλα» είπε 
ο κ. Χατζηδάκης σημειώνοντας ότι σε αντίθεση με κάποιους 
επερωτώντες, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Π. Κόκκαλης 
κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή τασσόμενος με το ταχύτερο 
κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, που η λειτουργία τους βά-

ζει τη ΔΕΗ μέσα κατά 596 εκατ. το 2019. 
Μας επικρίνετε ότι δεν έχουμε εμείς σχέδιο όταν ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει για την απολιγνιτο-
ποίηση στην ΓΣ του ΟΗΕ πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης. Θέλετε να 
λέγεστε πράσινοι, αλλά το χρώμα αυτό μπορούν να το επικα-
λούνται μόνο οι Παναθηναϊκοί στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αναφερόμενος στη χρήση λιγνίτη σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι στο Βέλγιο από το 2016 έχει 
σταματήσει η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, στην Αυστρία 
ολοκληρώνεται η απολιγνιτοποίηση εντός του 2020, στη Γαλ-
λία και Σουηδία έως το 2022, σε Ιρλανδία και Ιταλία το 2025, 
σε Φιλανδία και Ολλανδία το 2029, στην Πορτογαλία το 2030 
ενώ η Ισπανία συζητάει έως το 2025. Εμείς πάμε για το 2028 
είπε ο κ. Χατζηδάκης. Κληθείς από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
να πει τι γίνεται στη Γερμανία είπε ότι «προς το παρόν είναι στο 
2038, με την RWE που πετάει, χωρίς να έχει στην καμπούρα 
της τα βάρη που αφήσατε τη ΔΕΗ εσείς [..] Μην τρίβεστε στην 
γκλίτσα του τσοπάνη».
Για το κυβερνητικό σχέδιο είπε ότι έχει κατατεθεί στο ΕΣΕΚ 
και προβλέπει διπλασιασμό μεριδίου των ΑΕΠ έως το 2030, 

οι οποίες θα φτάσουν στο 35%, και στην ηλεκτροπαραγωγή 
θα φτάσουν στο 60%. 
Επίσης είπε ότι έχει δημιουργηθεί τόσο μια διϋπουργική επι-
τροπή όσο μια ειδική επιτροπή υπό τον κ. Μουσουρούλη, που 
ξέρει τα ενεργειακά και τα επενδυτικά.. Η επιτροπή θα κατα-
λήξει σε ένα σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, που θα 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και σας καλώ, όταν καταλήξετε 
μεταξύ σας, να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις και να τις 
κουβεντιάσουμε, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός μίλησε επίσης και για τα 12 μέτρα άμεσης δρά-
σης που παρουσίασε η κυβέρνηση στην Κοζάνη, μεταξύ των 
οποίων ένα πακέτο πόρων περί τα 4 δισ. ευρώ όταν το προ-
ϋπάρχον ήταν στα 500 εκατ., η δημιουργία του μεγαλύτερου 
φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, που δημι-
ουργεί 300 θέσεις εργασίας, η αποκατάσταση των ορυχείων, 
ενώ - όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης - υπάρχει επενδυτικό 
ενδιαφέρον για τις περιοχές αυτές για σκοπούς γεωργίας, βιο-
μηχανίας και υπηρεσιών.
Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η προηγούμενη κυ-
βέρνηση δεν άφησε κανένα σχέδιο, ενώ «οι διακηρύξεις σας 
περί πράσινης ανάπτυξης είναι πουκάμισο αδειανό».

Ο νέος νόμος για το κλίμα της ΕΕ, στηρίζεται σε υγιείς αρχές, 
αλλά δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να εξασφαλίσει 
ότι όλοι οι μικρομεσαίοι σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 θα μπο-
ρούν να ακολουθήσουν τον οδικό του χάρτη. Η παρουσίαση 
του νέου «Κλιματικού Νόμου», επιβεβαιώνει τις βασικές αρ-
χές, που υποστηρίζουν την δραστηριότητα της Επιτροπής για 
την επίτευξη της «κλιματικής ουδετερότητας» το αργότερο 
μέχρι το 2050. 
   Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει σε δήλωσή του ο 
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης αξιολογώντας το νέο Κλιματικό 
Νόμο για τις ΜμΕ της ΕΕ
   Ωστόσο, συνεχίζει ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό 
ρόλο των μικρομεσαίων για την ευημερία και την κοινωνική 
συνοχή στην ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα έπρεπε να προ-
βλέψουν και να εκτιμήσουν τις ειδικές επιπτώσεις για τις ΜμΕ 
στη πορεία τους έως το 2050. 
   Επιπλέον, ο Κλιματικός Νόμος θα έπρεπε να διασφαλίζει με 
μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και να συνοδεύεται από συγκε-
κριμένα μέτρα που θα επιτρέπουν στις ΜμΕ να πραγματοποι-
ήσουν με επιτυχία τη μετάβαση τους σε μια πιο πράσινη ΕΕ.
   Θετικό είναι το γεγονός, σημειώνει ο πρόεδρος, ότι ο νέος 
νόμος για το κλίμα αναφέρεται ρητά στην ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας της ΕΕ, στην οικονομική προσιτότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και στις καλύτερες διαθέσι-
μες και πλέον επιστημονικές αποδείξεις ως βασικά στοιχεία της 
πορείας προς την επίτευξη της «κλιματικής ουδετερότητας». 
Αυτά είναι θέματα που ανέκαθεν τονίζουν οι ευρωπαϊκές επι-
χειρηματικές οργανώσεις στις προτάσεις τους στον Κλιματικό 
Νόμο, μαζί με άλλες σημαντικές έννοιες, όπως η τεχνολογική 
ουδετερότητα στην καινοτομία και η εξέταση των διεθνών 
προσπαθειών για συμμόρφωση με τις συμφωνίες του Παρι-
σιού. Οι έννοιες αυτές είναι στη βάση της στρατηγικής για την 
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ το αργότερο 
μέχρι το 2050.
   Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να είναι η 
ευκαιρία να καταστεί η ΕΕ κατάλληλη για τον παγκόσμιο αντα-
γωνισμό τις επόμενες δεκαετίες και με τη τοποθέτηση της να 
αναδειχθεί ηγέτης μιας ακμάζουσας βιώσιμης οικονομίας. Η 
ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης και κοινωνικά δίκαιης μετάβα-
σης υποστηρίζεται βεβαίως τόσο από το ΕΒΕΠ, όσο και από τα 
άλλα Επιμελητήρια. Χωρίς την πλήρη συμμετοχή όλων των 
τομέων και των συνιστωσών κάθε κοινωνίας, η «πράσινη 
επανάσταση» θα προκαλέσει αναταραχές και βαθύτερα λαϊκι-
στικά συναισθήματα στα κράτη μέλη, κάτι που θα υπονομεύ-
σει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την επίτευξη του τελικού 

στόχου. Σε αυτή τη διαδικασία δεν επιτρέπεται να μείνουν 
πίσω ολόκληροι τομείς και ιδιαίτερα οι ΜμΕ που λειτουργούν 
σε κάθε τοπική κοινωνία και οικονομία.
   Στα αρνητικά του Κλιματικού Νόμου είναι ότι δεν αναγνω-
ρίζει επαρκώς τις ΜμΕ ως το κλειδί για την επιτυχία οποιασ-
δήποτε πρωτοβουλίας σε μια πιο βιώσιμη ΕΕ, είτε πρόκειται 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είτε για την 
επίτευξη της κυκλικής οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο ο νόμος για το κλίμα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων των ΜμΕ για κάθε πρωτοβουλία 
που αποσκοπεί στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. 
Επιπλέον, ο Κλιματικός νόμος θα πρέπει να εξασφαλίζει μα-
κροπρόθεσμη βεβαιότητα και να συνοδεύεται από στρατη-
γική ευνοϊκό πλαίσιο που θα επιτρέψει στις ΜμΕ να ολοκλη-
ρώσουν τη μετάβαση σε πιο πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα. 
Αυτό θα τους επιτρέψει να παραμείνουν στην αγορά εξασφα-
λίζοντας θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ευκολότε-
ρη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στη τεχνική βοήθεια σε 
τοπικό επίπεδο, στην αναβάθμιση και στην επανακατάρτιση 
του εργατικού δυναμικού και οι στοχοθετημένες πληροφορίες 
σχετικά με τις ευκαιρίες για το κλίμα είναι τα βασικά ζητούμενα 
των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΜΕ ΤΑΧΥ ΡΥΘΜΟ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Επερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την απολιγνιτοποίηση   

ΕβΕΠ: «ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΕΕ»
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Παρεμβάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο 
λειτουργίας των εταιρειών που διαχειρίζονται τα «κόκ-
κινα δάνεια» και κυρίως στις σχέσεις τους με τους δα-
νειολήπτες, προαναγγέλλει υφυπουργός Οικονομικών, 
αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος 
Ζαββός με συνέντευξη που παραχώρησε προς το ΑΠΕ 
– ΜΠΕ.
Ο κ. Ζαββός παραδέχεται ότι στην παρούσα φάση 
υπάρχει ένα έλλειμμα διαφάνειας όσον αφορά τον τρό-
πο που λειτουργούν οι εταιρείες αυτές και υποστηρίζει 
ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη και πληρέστερη 
ενημέρωση του κοινού για τους όρους λειτουργίας 
των εταιρειών διαχείρισης, αλλά και για τα χρηματοοι-
κονομικά τους στοιχεία (πόσα δάνεια διαχειρίζεται κα-
θεμιά) γεγονός που θα διευκόλυνε και την προσέγγιση 
τους με τους δανειολήπτες. 
Υποστηρίζει δε ότι οι εταιρείες διαχείρισης έχουν με-
γαλύτερη ευχέρεια σε σύγκριση με τις τράπεζες στην 
αναδιάρθρωση χρεών με «κούρεμα» της οφειλής και 
στη ρύθμιση προβληματικών δανείων. 
Παράλληλα, ίδιος βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγμα-
τεύσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών, ενόψει της 
1ης Μαίου, οπότε αίρεται το καθεστώς πρστασίας της 
πρώτης κατοικίας, με στόχο την αναζήτηση και δια-
μόρφωση ακόμη καλύτερων λύσεων ρύθμισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.
Μάλιστα χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Ηρακλή ως 
εγχείρημα μέγιστης σημασίας για ολόκληρη την οικο-
νομία, καθώς η ταχύτερη αποδέσμευση των τραπεζών 
από το βάρος των «κόκκινων δανείων» θα δημιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ενισχύοντας έτσι 
τους ρυθμούς ανάπτυξης. Εκτιμά ότι από την αποδοχή 
που φαίνεται να έχει ο Ηρακλής, ένα μόλις μήνα μετά 
την έναρξη λειτουργίας του, η μείωση των «κόκκινων 
δανείων» μπορεί να φθάσει και τα 40 δισ. ευρώ. 
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει βρίσκεται στο στάδιο 
της τεχνικής επεξεργασίας νομοσχέδιο με το οποίο 
δημιουργείται ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, τις μι-
κροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ, οι οποίες θα προσφέ-
ρονται από εξειδικευμένες εταιρείες σε δανειολήπτες 
που είναι αποκλεισμένοι από το πιστωτικό σύστημα. 
Πιο συγκεκριμένα για τον Ηρακλή που ήδη έχει τεθεί 
σε πλήρη λειτουργία μετά την αίτηση που ήδη υπέβαλε 

η πρώτη τράπεζα για την ένταξη της στο πρόγραμμα 
παροχής κρατικής εγγύησης (Eurobank) ο κ. Ζαββός 
επισημαίνει ότι η παρούσα φάση της υλοποίησης του 
φιλόδοξου σχεδίου αποτελεί πρόκληση. «Είναι κρίσι-
μης σημασίας διότι θα λειτουργήσει ως παράδειγμα 
για τις υπόλοιπες τράπεζες. Αναμφίβολα η ταχύτατη 
ανταπόκριση που έδειξαν οι τράπεζες αποτελεί θετικό 
σημάδι. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν ότι στην Ιταλία 
που εφαρμόστηκε το ίδιο μοντέλο, πέρασε ένας χρόνος 
από την ψήφιση του σχετικού νόμου μέχρι να υποβλη-
θεί η πρώτη αίτηση από πιστωτικό ίδρυμα». 
Το όφελος για τις τράπεζες από την πλήρη ανάπτυξη 
του σχήματος παροχής εγγυήσεων θα είναι η διαγρα-
φή «κόκκινων δανείων» 30 έως 40 δισ. ευρώ, με πολύ 
μικρό κόστος. Ομως η επιτυχία του σχεδίου σηματο-
δοτεί ευρύτερες επιπτώσεις. Ετσι σύμφωνα με τον κ. 
Ζαββό «η ανταπόκριση των επενδυτών στο πρόγραμ-
μα θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικο-
νομία και θα την βοηθήσει να αποκτήσει υψηλότερη 
πιστοληπτική αξιολόγηση. Αλλωστε, όλοι οι οίκοι αξι-
ολόγησης στις εκθέσεις τους υπογραμμίζουν την ταχύ-
τητα και επάρκεια με την οποία η κυβέρνηση σχεδίασε, 
νομοθέτησε και εφαρμόζει το σχέδιο Ηρακλής». 
Βέβαια η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών μέ-
χρι να φθάσει η στιγμή να εκδοθούν τα πρώτα ομό-
λογα απαιτεί χρόνο. Ωστόσο δρομολογούνται όλες οι 
παρεμβάσεις που απαιτεί ο σχετικός νόμος, προκειμέ-
νου να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Στο 
πλαίσιο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Ζαββός 
υπέγραψε την Πράξη για τη σύσταση της Επιτροπής 
που θα ελέγχει την πορεία ανάκτησης των δανείων 
από τους servicers. 
«Στόχος μας είναι να απελευθερωθούν ταχύτατα οι πό-
ροι από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση της οικο-
νομίας» αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Οσον αφορά 
στην εγγύηση που θα παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο 
στους τίτλους κύριας διαβάθμισης (senior bonds) συ-
νολικού ύψους έως 12 δισ. ευρώ, ο κ. Ζαββός είναι 
κατηγορηματικός, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι όπως 
όλες οι εγγυήσεις που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο. 
Τούτο σημαίνει ότι για την εγγύηση το Δημόσιο δεν θα 
δεσμεύσει κεφάλαια από το «μαξιλάρι ασφαλείας» που 
διαθέτει. Το αν αυτά τα τιτλοποιημένα ομόλογα χαρα-
κτηριστούν μηδενικού κινδύνου, αποτελεί απόφαση 

η οποία θα λαμβάνει κατά περίσταση ο επόπτης των 
τραπεζών στην Φρανκφούρτη (ο SSM). 

Η νέα αγορά των Servicers 
Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία και θα παρακο-
λουθεί στενά την νέα αγορά των servicers, των εται-
ρειών δηλαδή που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των 
«κόκκινων δανείων». Ο κ. Ζαββός εκτιμά ότι η αγορά 
αυτή μπορεί να φθάσει τα 100 δισ. ευρώ, υπογραμμί-
ζοντας ότι από την εύρυθμη λειτουργία της θα κριθεί 
και η επιτυχία του Ηρακλή. 
«Είμασε σε ανοικτή συζήτηση με τους servicers ώστε 
να δώσουν κίνητρα σε αυτούς που μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν το χρέος τους, διαχωρίζοντας τους ταυτο-
χρόνως από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Είναι 
πιο εύκολο για τους servicers να κάνουν αναδιάρθρω-
ση χρέους με «κούρεμα» καθώς δεν επιβαρύνονται, 
όπως οι τράπεζες, με τους ίδιους εποπτικούς κανόνες 
οι οποίοι τους υποχρεώνουν για κάθε διαγραφή χρέ-
ους να εγγράφουν ζημιές και πρόσθετες προβλέψεις. 
Η συμβιβαστική λύση συμφέρει όλους» υποστηρίζει 
χαρακτηριστικά. 
Επιπροσθέτως όμως αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να 
υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργί-
ας των servicers, και για το λόγο αυτό θα πρέπει συ-
μπληρωματικά να δημιουργηθεί ένα point system για 
τις εταιρείες αυτές. Ακόμη εκτιμά ότι χρήσιμο θα ήταν 
να δημιουργηθεί ένα credit register bureau, όπως 
λειτουργεί στην Ιρλανδία, το οποίο μεταξύ άλλων θα 
παρέχει πλήρη στοιχεία για την καθαρή θέση του κάθε 
δανειολήπτη. 
Παράλληλα με το κομμάτι των ρυθμίσεων η κυβέρνη-
ση εξετάζει τη θεσμοθέτηση ευέλικτων μηχανισμών 
που θα επιτρέψουν στους δανειολήπτες - κυρίως ελεύ-
θερους επαγγελματίες - οι οποίοι παραμένουν απο-
κλεισμένοι από τις τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε δανεικά κεφάλαια. Πρόκειται για μικρά ποσά έως 
25.000 ευρώ, το λεγόμενο Microfinance. Είναι ένας θε-
σμός που έχει λειτουργήσει στη Γαλλία. Eξειδικευμένες 
εταιρείες παρέχουν δάνεια τα οποία συνοδεύονται από 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους δανειολήπτες. Το 
σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική φάση και 
αποτελεί μία νέα προσέγγιση κοινωνικής τραπεζικής.

ΓΙΩΡ. ΖΑββΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕ - ΜΠΕ: -ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ 25.000  ΕΥΡΩ
Μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων δανείων»
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«Όσοι αποδεικνύουν την κάθετη πτώση του τζίρου τους που 
οφείλεται στον κορωνοϊό, θα έχουν από το κράτος όλα εκείνα τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για να περάσουν τον κάβο. Δεν θα τους 
αφήσουμε να καταστραφούν». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή 
του  στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε: «Ανακοινώσαμε ήδη μια 
πρώτη δέσμη μέτρων περί αναστολής καταβολής ΦΠΑ των 
επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού. 
Υπάρχουν κλάδοι, όπως τα catering, οι κινηματογράφοι και τα 
θέατρα που έχουν μεγάλη πτώση. Θα στηρίξουμε τις επιχειρή-
σεις για να κρατήσουν τους εργαζομένους τους».

Στη συνέχεια ο ίδιος εξήγησε ότι: «Όσοι αποδεικνύουν την κά-
θετη πτώση του τζίρου τους που οφείλεται στον κορωνοϊό, θα 
έχουν από το κράτος όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
να περάσουν τον κάβο. Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρα-
φούν. Αυτό είναι μήνυμα για εκείνους που είναι νόμιμοι, έκοβαν 
αποδείξεις και μπορούν να αποδείξουν τη μείωση του τζίρου».
Συμφωνία εγγυοδοσίας 100 εκατ. ευρώ
Σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ο υπουργός είπε ότι όλες οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε τρεις μήνες από σήμερα θα μπορούν να πάρουν 
χαμηλότοκα εγγυημένα δάνεια. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Χθες 
(σ.σ. την Παρασκευή)) στο Μέγαρο Μαξίμου, με την παρουσία 

τη δική μου και του υφυπουργού μου, κ. Ι. Τσακίρη, ο πρωθυ-
πουργός κ. Κ. Μητσοτάκης υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων συμφωνία εγγυοδοσίας 100 εκατ. ευρώ με τη 
μόχλευση ποσού έως μισού δις ευρώ για δάνεια αποκλειστικά 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσεις 
που μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένες από το ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα ή οι τράπεζες τους ζητούσαν collaterals, σε τρεις 
μήνες - τόσο χρειάζεται η γραφειοκρατία μεταξύ τραπεζών και 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων -θα πηγαίνουν στην τράπε-
ζα και θα λαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο. Δηλαδή, όλες οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις σε τρεις μήνες από σήμερα θα μπορούν 
να πάρουν χαμηλότοκα εγγυημένα δάνεια».

«Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτελεί κομβικό στοιχείο 
της πράσινης ατζέντας του ΥΠΕΝ, καθώς και της αναπτυξιακής 
πολιτικής της Ελλάδας συνολικά», διεμήνυσε –όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ- στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλ-
λες ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
Κωνσταντίνος Αραβώσης, εκπροσωπώντας τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. 
   Ο κ. Αραβώσης υπογράμμισε ότι η χώρα μας, δια του πρωθυ-
πουργού, στηρίζει θερμά τον στόχο της κλιματικής ουδετερότη-
τας έως το 2050 και υπενθύμισε τη δέσμευσή του για την πλήρη 
απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας έως το 2028. 
   Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο γενικός γραμματέας συνομί-
λησε κατ’ ιδίαν με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
επίτροπο Φρανς Τίμερμανς, καθώς και με τους υπουργούς 
Περιβάλλοντος της Γερμανίας, της Κύπρου, της Ισπανίας και 

της Μάλτας.     «Η Ελλάδα υλοποιεί στρατηγικό σχεδιασμό στο 
πλαίσιο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας, ο οποίος 
περιλαμβάνει την ανάληψη άμεσων ενεργειών και τη θέσπιση 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων, υπό 
τον συντονισμό ειδικού διυπουργικού οργάνου, του Εθνικού 
Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία» τόνισε κατά την ομιλία 
του ο κ. Αραβώσης. 
 Όπως επισήμανε, «η χώρα μας, στο πλαίσιο του στόχου να γίνει 
η Ευρώπη η πρώτη πράσινη ήπειρος, θα λάβει όλα τα απαραί-
τητα μέτρα, θα εργαστεί και θα συνεργαστεί με κάθε ενδιαφε-
ρόμενο μέρος, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεισφορά της 
στην επίτευξη των κοινών στόχων που απορρέουν από την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». 
Επιπλέον, ο κ. Αραβώσης συμμετείχε σε συνάντηση που οργά-
νωσε η κροατική Προεδρία, παρουσία περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων για θέματα της νομοθεσίας για τα ύδατα, της κλιματικής 

αλλαγής και της ποιότητας του αέρα. Μιλώντας στην ενότητα 
για τα ύδατα τόνισε: «Βασική πρόκληση αποτελεί η υλοποίηση 
των σχετικών οδηγιών, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου διευκόλυνσης σε ενωσιακό επίπεδο, μέσω 
του οποίου θα ενθαρρύνονται οι επενδύσεις, η έρευνα, η και-
νοτομία και η εξεύρεση λύσεων, με προσανατολισμό στη φύση 
(natural based solutions)». 
Τέλος, ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ συμ-
μετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνί-
ας για τα Πλαστικά (European Plastics Pact). 
Υπενθυμίζεται τέλος, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή την Ευρωπαϊκή Συμ-
φωνία για τα Πλαστικά και έχει δεσμευθεί ότι θα ενσωματώσει 
την Οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης στο εθνικό δίκαιο, έως 
τον Ιούνιο του 2020.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν, μετά από κοινή σύσκεψη στον 
ΟΑΣΑ, για την προστασία των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αλλά 
και επιβατικού κοινού από τον κορωνοϊό «εφαρμόζονται επιστα-
μένως σε όλους τους χώρους, τους συρμούς και τους σταθμούς 
του δικτύου των Σταθερών Συγκοινωνιών» δηλώνει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Συγκεκριμένα η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, με αφορμή τις 
θέσεις του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών 
για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες και δημοσιοποιήθηκαν, δι-
ευκρινίζει πως «τα μέτρα αυτά αποτελούν κανόνες υγιεινής στον 
εργασιακό χώρο και προέρχονται από το υπουργείο Υγείας, είναι 
δε αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνονται σε όλα τα μετρό και τα 
συγκοινωνιακά μέσα της Ευρώπης».
Επίσης, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ επισημαίνει πως «οι ανεύθυνες τοποθετήσεις 

κάποιων που υπαινίσσονται ότι πρέπει να κλείσουν τα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς μόνο σύγχυση και αποπροσανατολισμό της κοι-
νής γνώμης προκαλούν, την ώρα που όλοι πρέπει να εστιάζουμε 
την προσοχή μας στην προσωπική υγιεινή όλων των εργαζομέ-
νων και των επιβατών των αστικών συγκοινωνιών».
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ: 
Όλοι οι σταθμοί του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ καθαρίζονται επιμελώς 
από συνεργεία καθαρισμού, με ειδικά καθαριστικά και απολυμα-
ντικά προϊόντα, ενώ δίνεται έμφαση για περισσότερο επιμελημένη 
καθαριότητα των σημείων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επι-
βάτες (κουπαστές, εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρί-
ων κλπ.) Οι συρμοί μετά το τέλος της βάρδιας και την απόσυρσή 
τους στα αμαξοστάσια καθαρίζονται και απολυμαίνονται με τα 
προβλεπόμενα προϊόντα, ενώ επίσης δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

στα σημεία στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, πόρτες, κάθετες 
μπάρες κλπ.)   
Σε όλους τους σταθμούς των γραμμών 1,2 και 3, στα αμαξοστάσια 
καθώς και στα Κέντρα Ελέγχου και των τριών μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
έχουν ήδη αποσταλεί επαρκείς ποσότητες αντισηπτικού υγρού και 
απολυμαντικών μέσων προς χρήση των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ.  Παράλληλα έχουν αποσταλεί σε όλους τους εργαζόμενους 
της εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενημερωτικά 
σημειώματα των ιατρών εργασίας με οδηγίες από το υπουργείο 
Υγείας για τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊό. Σε όλες τις οθόνες 
των συρμών και των σταθμών έχουν αναρτηθεί οι αντίστοιχες 
οδηγίες του υπουργείου Υγείας προς τους πολίτες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Όσοι αποδεικνύουν την κάθετη πτώση του τζίρου τους που οφείλεται στον κορωνοϊό, θα έχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
να περάσουν τον κάβο, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΙ

Ο ΓΓ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΚΩΝ. ΑΡΑβΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΤΙΣ βΡΥΞΕΛΛΕΣ
- Κομβικό στοιχείο της πράσινης ατζέντας του ΥΠΕΝ, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία   

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΛΑΜβΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
Για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες
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Φυσικά φαινόμενα και κυβερνοχώρος είναι τα «φρού-
τα της εποχής», που διεκδικούν πλέον τη μερίδα του 
λέοντος στις αγωνίες των Ελλήνων πολιτών. Για τη 
θωράκιση του εύθραυστου περιβάλλοντος, την ασφά-
λεια του οποίου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί η πο-
λιτεία, τόσο «χάριν» του απρόβλεπτου που εγκυμονεί 
κάθε στοιχείο της φύσης στην πρώτη κατηγορία, όσο 
και εξαιτίας του χάους του διαδικτύου, που δεν ορι-
οθετείται με νόμους και μέτρα στη δεύτερη, φαίνεται 
πως οι πολίτες στρέφονται πλέον με αργό, αλλά σταθε-
ρό ρυθμό, στην ιδιωτική ασφάλιση. 
«Προστασία από cyber ζημίες και κυβερνοεπιθέσεις, 
καθώς και αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές εί-
ναι οι δύο αναδυόμενοι κλάδοι με ειδικό ενδιαφέρον» 
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), επικεφαλής της Επιτροπής 
Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκα-
φών, Ερρίκος Μοάτσος, και εξηγεί: «Η κλιματική κρίση 
και τα φαινόμενά της έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των 
πολιτών στην προστασία περιουσιών, που θα μπορού-
σαν να πληγούν από αυτά. Ίσως όχι τόσο όσο θα πε-
ριμέναμε, αλλά πάντως, έχουμε κινητικότητα. Μετά τη 
Μάνδρα και το Μάτι, προσωπικά περίμενα ακόμη με-
γαλύτερη αγωνία. Πράγματι, στην αρχή, αμέσως μετά 
την καταστροφή, υπήρξε αυξημένη ροή, αλλά κατακά-
θισε. Ίσως επειδή ο πολίτης περιμένει πάντα την πα-
ρέμβαση της πολιτείας. Και δεν είναι χαρακτηριστικό 
μόνο του Έλληνα. Ισχύει και αλλού. Για παράδειγμα, 
στη σεισμογενή Καλιφόρνια, μόλις 15% των κατοικιών 
είναι ασφαλισμένες για ζημίες από σεισμό». 
Παρά τη ζέση των Ελλήνων να αποκτήσουν το δικό 
τους σπίτι και την, εντέλει, πανευρωπαϊκή πρωτιά της 
Ελλάδας σε ιδιόκτητες κατοικίες (αριθμεί έξι εκατομμύ-
ρια ιδιόκτητα σπίτια, ποσοστό 70% επί του συνόλου), 
οι πολίτες δείχνουν να συμπεριφέρονται αντιστρόφως 
ανάλογα σε ό,τι αφορά την προστασία της περιουσίας 
τους. Ακόμη και στην ασφάλιση των οχημάτων τους 
έναντι φυσικών καταστροφών (π.χ. χαλάζι, που κα-
θίσταται πλέον σύνηθες). Κι ας κοστίζει η ασφάλιση 
ενός σπιτιού από τέτοιους κινδύνους λιγότερο από την 
ασφάλιση ενός αυτοκινήτου… 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Περιουσίας της 
ΕΑΕΕ, τα ασφαλισμένα σπίτια στην Ελλάδα είναι περί-
που 1 εκατομμύριο, δηλαδή 15% επί του συνόλου, εκ 

των οποίων τα 2/3 λόγω απαίτησης των τραπεζών, 
καθώς είναι αγορασμένα με ενυπόθηκα δάνεια. Σε 
αντίθεση, π.χ. με πολιτείες των ΗΠΑ, όπου στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα οι κατοικίες είναι κατά κανόνα 
ασφαλισμένες τουλάχιστον από πυρκαγιές. Πώς ερ-
μηνεύεται αυτό… Είναι μόνο έλλειμμα ασφαλιστικής 
συνείδησης εκ μέρους των Ελλήνων; «Το θέμα είναι 
πολυπαραγοντικό. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ξύλινα 
σπίτια, όπως στην Αμερική. Τα σπίτια στον τόπο μας 
είναι γερά. Θα αντέξουν σε μια περιστασιακή φωτιά 
ή, ας πούμε, σε έναν σεισμό, εφόσον είναι χτισμένα 
σύμφωνα με τον αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό. 
Όμως, δυστυχώς, υπάρχουν και οι αστάθμητοι παρά-
γοντες. Σπάνια θα συμβεί ένα έντονο φυσικό φαινόμε-
νο, αλλά όταν συμβεί θα είναι καταστροφικό» εξηγεί 
ο κ. Μοάτσος. 
Η επιφυλακτική στάση των Ελλήνων σε σχέση με την 
ασφάλιση των περιουσιών τους από φυσικές κατα-
στροφές, αποδίδεται -κατά τον κ. Μοάτσο- σε τρεις 
λόγους: «Έλλειψη συνειδητοποίησης του κινδύνου, 
αναμονή από το κράτος να επιληφθεί επί του θέματος, 
μη γνώση των χαμηλών ασφαλίστρων».
Από τις κατοικίες της φονικής πυρκαγιάς του Ιουλίου 
του 2018, στην Αττική, οι 835 ήταν ασφαλισμένες. Οι 
ιδιοκτήτες τους, σε έναν, δύο ή τρεις μήνες, αποζημι-
ώθηκαν με κατά μέσο όρο 40.000 ευρώ έκαστος. Τα 
ποσά διατέθηκαν για βασικές επισκευές και οι περισ-
σότεροι εξ αυτών κατάφεραν να κάνουν τα σπίτια τους 
και πάλι κατοικήσιμα. 
«Το 2019 καταγράψαμε τέσσερα μεγάλα καταστροφι-
κά συμβάντα: τρία ακραία καιρικά φαινόμενα τον Φε-
βρουάριο στην Κρήτη, τον Ιούλιο στη βόρεια Ελλάδα 
-κυρίως στη Χαλκιδική- και τον Νοέμβριο στην Αθήνα, 
καθώς επίσης και σεισμούς στην Αθήνα τον Ιούλιο. Για 
συνολικά 5.000 ζημίες διατέθηκαν, ως αποζημιώσεις, 
33 εκατομμύρια ευρώ» λέει ο κ. Μοάτσος.
Φαίνεται πως και στον ασφαλιστικό τομέα αποτυπώ-
νονται τα χαρακτηριστικά της φυλής, η κοντή μνήμη 
και η εναπόθεση προσδοκιών και ελπίδων στις υπο-
χρεώσεις της πολιτείας. Μόνο που υπάρχουν περι-
πτώσεις, κατά τις οποίες όταν η πολιτεία απέχει, απέχει 
και ο ασφαλιστικός κλάδος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες 
δεν είναι για να υποκαθιστούν το κράτος, αλλά για να 
ενισχύουν τις παροχές του στους πολίτες. Υπάρχουν 

περιοχές που και οι ασφαλιστικές δεν μπορούν να 
παρέχουν βοήθεια στον πολίτη. Για παράδειγμα, στα 
Εξάρχεια κατά κανόνα δεν ασφαλίζονται καταστήμα-
τα, κατοικίες ή Ι.Χ., διότι τα καταστροφικά συμβάντα 
είναι σχεδόν καθημερινότητα. Εκεί δεν μπορείς παρά 
να επιμείνεις για τη συνδρομή της πολιτείας.
Σε ό,τι αφορά την προστασία του κυβερνοχώρου, η 
αλήθεια είναι πως μοιάζει με σενάριο δυστοπικής κι-
νηματογραφικής ταινίας και σίγουρα, ακόμη και ως 
πραγματικότητα δεν θα τη φανταζόμασταν να εξε-
λίσσεται στην Ελλάδα. Αλλά συμβαίνει. Και μάλιστα 
με αυξανόμενο ρυθμό. Οι κακόβουλες επιθέσεις σε 
ευαίσθητα ψηφιακά περιβάλλοντα είναι γεγονός και 
στη χώρα μας και οι ασφαλιστικές είναι εκεί για να 
παρέχουν προστασία σε κάθε ενδιαφερόμενο. «Τα τε-
λευταία χρόνια καλούμαστε να ασφαλίσουμε πολύτιμα 
λογισμικά από κυβερνοεπιθέσεις, χακαρίσματα, εκβια-
σμούς έναντι λύτρων για να αποδεσμευτούν ψηφιακά 
αρχεία κ.α.» τονίζει ο κ. Μοάτσος.
Το πεδίο δράσης των εγκληματιών του κυβερνοχώρου 
στην Ελλάδα είναι σχετικά καινούργιο και τα στατιστι-
κά στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδώσουν επακρι-
βώς τη διεισδυτικότητά του στην ελληνική κοινωνία. Ο 
εχθρός από έναν κόσμο, όπου και εσύ ο ίδιος δεν έχεις 
ακόμα συνειδητοποιήσει πού υπάρχει και πού κινείται, 
αντιπροσωπεύει την απόλυτη «ασύμμετρη απειλή». Ο 
εκβιαστής χωρίς πρόσωπο, που μπορεί να εισβάλλει σε 
ένα εύθραυστο λογισμικό, μετατρέπεται σε καταστρο-
φέα με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα πολύτιμα δεδομέ-
να, όπως και τα «χνάρια» του εχθρού, εξαφανίζονται 
εν ριπή οφθαλμού. Ο εντοπισμός του εγκληματία είναι 
υπόθεση της ειδικής αστυνομικής υπηρεσίας. Οι ασφα-
λιστικές δεν είναι εκεί για να αποτρέψουν, αλλά για να 
αποζημιώσουν για την καταστροφή. Ένα ψηφιακό 
περιβάλλον προσφέρεται για καταχώρηση ανυπολό-
γιστου αριθμού αρχείων και πολύτιμων προσωπικών 
δεδομένων. Αλλά δεν είναι απρόσβλητο και ίσως το 
χειρότερο είναι πως η ζημιά δεν υπολογίζεται και δεν 
αποτιμάται εύκολα. 
«Η καταστροφή μπορεί να είναι τεράστια. Σκεφτείτε τα 
δεδομένα τραπεζών ή των υπηρεσιών υγείας…» λέει 
ο κ. Μοάτσος.

ΚΥβΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
Είναι οι αναδυόμενες κατηγορίες ασφάλισης στην ελληνική αγορά
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Τα χρήματα που πηγαίνουν στο διάστημα όχι μόνο 
πιάνουν τόπο, αλλά προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στο 
σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας, αφού «ένα 
ευρώ στο διάστημα δίνει έξι ευρώ σε οφέλη στη γη», 
τόνισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Χριστίνα Γιαννόπα-
πα, εκπρόσωπος του γραφείου του γενικού διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European 
Space Agency - ESA), αποσπασμένη ως σύμβουλος του 
γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων.
Η κα Γιαννόπαπα σχολίασε και την όποια κριτική μπο-
ρεί να εκφραστεί σε σχέση με τις δαπάνες που γίνονται 
στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, εξηγώντας 
πόσο σημαντικό είναι το διάστημα για τη ζωή όλων 
στη γη: «ανοίγονται πλέον πάρα πολλές δουλειές, 
αφού ο συνδυασμός «Διάστημα-Αέρας-Γη» δίνει στην 
ανθρωπότητα τεράστιο όγκο δεδομένων, αυτό που 
ονομάζουμε Big Data, δίνει επιπλέον δουλειές» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας δε στο ερώτημα, αν η ελληνική παρουσία 
στον τομέα θα είναι ενδεχόμενα αυξημένη, ήταν ιδιαί-
τερα θετική. «Πέραν του ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται 
στην εποχή της επονομαζόμενης «Βιομηχανίας 4.0», 
βρισκόμαστε και στο «Διάστημα 4.0», στο διάστημα 
πλέον χρειαζόμαστε όλες τις ειδικότητες. (...) Ό,τι και 
να σπουδάσει κάποιος, αν έχει το ενδιαφέρον και το 
μεράκι, μπορεί να μπει στις διαστημικές εφαρμογές. Τα 
παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα, να αναπτύξουν και τον 
τομέα αυτό εδώ» σημείωσε η ειδική επιστήμονας.

Από την τροχιά γύρω από τη γη στην καλύτερη 
ζωή στο έδαφος
«Τα χρήματα που πηγαίνουν στην έρευνα, στις βιομη-
χανίες, στο διάστημα είναι επένδυση και όχι δαπάνη. 
Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης) έχει πει ότι ένα ευρώ στο διάστημα δίνει 
έξι ευρώ σε οφέλη» τόνισε το υψηλόβαθμο στέλεχος 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) που 
εξήγησε πως στην παρούσα φάση ο κλάδος έχει μια 
ραγδαία εξέλιξη, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχει ση-
μαντικός ζωτικός χώρος ανάπτυξης για τους Έλληνες 
επιστήμονες και τις ελληνικές εταιρίες όπως και για τα 
ερευνητικά κέντρα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα.
«Συνηθίζουμε να κοιτάμε έξω, τα αστέρια, τους πλα-
νήτες κ.ο.κ, αυτή όμως δεν είναι η συνολική εικόνα, 

δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ψηλότερο σημείο 
παρακολούθησης, ένα σημείο από το οποίο έχουμε τη 
δυνατότητα να κοιτάμε κάτω στη γη» υπογράμμισε, 
αναφερόμενη στις προσπάθειες του ανθρώπου στο δι-
άστημα, η κα Γιαννόπαπα και τόνισε πως η επονομαζό-
μενη διαστημική τεχνολογία, επιτρέπει να «μαζεύουμε 
πληροφορίες για το αν π.χ η (καλλιεργήσιμη) γη είναι 
καλή, να προχωράμε προς τη γεωργία ακριβείας, να 
εκσυγχρονίζουμε την οικονομία μας, να ενημερωνό-
μαστε και για τις φυσικές καταστροφές, ένα πεδίο στο 
οποίο η συνεισφορά της είναι μέγιστη».
Η κα Γιαννόπαπα αναφέρθηκε, επίσης, και στις κορυ-
φαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα με ραγδαίο τρόπο 
στον χώρο των διαστημικών τεχνολογιών. Σήμερα ει-
σέρχονται στον χώρο του διαστήματος π.χ αυτοκινη-
τοβιομηχανίες και πολλές άλλες βιομηχανίες με νέες 
τεχνολογίες και μειώνουν το κόστος για καθετί που έχει 
σχέση με το Διάστημα, «συνεπώς το κόστος πλέον δεν 
είναι μεγάλο, το... διαστημικό κλαμπ είναι πλέον ένα 
ανοιχτό κλαμπ» τόνισε η Ελληνίδα επιστήμων.

Η ανθρωπότητα σε ένα διαστημικό σταυρο-
δρόμι και το ΑΠΘ στο Διάστημα με τον Acube 
SAT
 Η εκπρόσωπος του γραφείου του Γενικού Διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, συνδέο-
ντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα με το γενικότερο πλαί-
σιο, τόνισε πως στον συγκεκριμένο χώρο όλα πλέον 
αλλάζουν και αλλάζουν για πρώτη φορά στην ιστορία 
του ανθρώπου: «Στην εποχή πλέον που ονομάσαμε 
«Διάστημα 4.0» αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο φτιά-
χνουμε διαστημικά αντικείμενα, και δορυφόρους, είναι 
κάτι που είδαμε και στα παιδιά του ΑΠΘ, στα οποία 
αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, παιδιά που θα βρίσκονται 
στην καινούργια γενιά (σ.σ των στελεχών της διαστη-
μικής έρευνας) και θα είναι πρωτοπόροι» τόνισε η κα 
Γιαννόπαπα όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τη σημα-
ντική επιτυχία που μόλις ανακοινώθηκε από το ΑΠΘ, 
ότι περίπου σε τρία χρόνια από σήμερα, με βάση τον 
προγραμματισμό, θα βρίσκεται στο Διάστημα ο Acube 
SAT, ο νανοδορυφόρος της Ομάδας Διαστήματος και 
Αεροναυτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.
Η κα Γιαννόπαπα σημείωσε, επίσης, επί της συγκεκρι-
μένης επιτυχίας, πως αν και ήταν η πρώτη φορά που 
υπήρξε συμμετοχή από την Ελλάδα στον διαγωνισμό 

«Fly your satellite» της ESA, τα Ελληνόπουλα της 
ASAΤ, της φοιτητικής Ομάδας Διαστήματος και Αερο-
ναυτικής του Αριστοτελείου κέρδισαν τη θέση τους και 
τη δυνατότητα να εκτοξευτεί ο νανοδορυφόρος τους 
«μέσα από έναν πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) 
θα στηρίξει τους φοιτητές του ΑΠΘ
Η επιστήμων εκδήλωσε τον ενθουσιασμό της για το συ-
γκεκριμένο εγχείρημα των φοιτητών του ΑΠΘ και την 
επιτυχία της επιλογής της πρότασης τους και εξήγησε 
πως τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Fly 
your satellite» είναι μια νέα γενιά που θα βοηθήσει 
«ώστε να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα, της 
νέας διαστημικής τεχνολογίας», μια νέα γενιά επιστη-
μόνων που θα δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον 
τομέα της διαστημικής τεχνολογίας με έναν εντελώς 
νέο τρόπο.
«Στο παρελθόν όσα συνέβαιναν και είχαν σχέση με 
το διάστημα τα έκαναν λίγες χώρες, οι ΗΠΑ, κάποιες 
χώρες της Ευρώπης, η Ρωσία, η Ιαπωνία, ήταν καθο-
ρισμένο το ποιος μπορούσε να μπει στο Διάστημα και 
απαιτούνταν μεγάλα ποσά, ήταν πράγματι ένα κλειστό 
κλαμπ» απάντησε ερωτηθείσα για τη θέση και της Ελ-
λάδας σε αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα η κα Για-
νόππαπα, και τόνισε πως σήμερα όλα έχουν αλλάξει: 
«Το κλαμπ αυτό έχει ανοίξει, αυτό έγινε με επιχειρη-
ματίες όπως o Ίλον Μάσκ, ο Τζέφ Μπέζος, ο Ρίτσαρντ 
Μπράνσον, ανθρώπους που μας λένε πως το Διάστημα 
είναι το «next frontier»» εξήγησε το στέλεχος του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) θα 
στηρίξει και τα παιδιά της Ομάδας Διαστήματος και 
Αεροναυτικής του ΑΠΘ, θα ανοίξει τα εργαστήριά του, 
θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να 
μάθουν όσα χρειάζονται από τους ειδικούς του Οργα-
νισμού. Θα μπορέσουν έτσι να μάθουν πως κατασκευ-
άζουμε δορυφόρους και νανοδορυφόρους» πρόσθεσε, 
σχολιάζοντας και την επόμενη φάση για το ΑΠΘ η κα 
Γιαννόπαπα, και δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την 
έκβαση των προσπαθειών των νεαρών σπουδαστών 
και ερευνητών της Ελλάδας γενικότερα.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟ «ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4.0»»
Λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δρ Χριστίνα Γιαννόπαπα, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
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Ταχύτερο ίντερνετ, αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνίες, 
διάθεση κινητών συσκευών σε δημοσίους υπαλλή-
λους, σύγχρονες συσκευές για τηλεδιάσκεψη, είναι 
ορισμένα από όσα προβλέπονται στο συνολικό έργο 
«Σύζευξις ΙΙ» που θα ψηφιοποιήσει και θα αναβαθμίσει 
το Δημόσιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Τι φέρνει το εν λόγω έργο; «Δυνατότητα για υψηλές 
ευρυζωνικές συνδέσεις, καλύτερη και φθηνότερη επι-
κοινωνία μεταξύ των φορέων και φυσικά δραστική 
βελτίωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ ο Δημήτρης Γιάντσης, 
γενικός διευθυντής έργων της Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας ΑΕ, (φορέας υλοποίησης του έργου) υπογραμ-
μίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «οι φορείς του Δημοσίου θα 
δουλεύουν καλύτερα, με ταχύτερο ίντερνετ, καλύτερα 
τηλέφωνα.
«Θα αλλάξουμε τηλεφωνικές συσκευές σε πολλά από 
τα 34.000 κτίρια, θα δοθούν συσκευές κινητής τηλε-
φωνίας σε 55.000 δημόσιους υπαλλήλους, όπως για 
παράδειγμα ελεγκτές, θα διατεθούν 410 συσκευές για 
τηλεδιάσκεψη, ενώ παράλληλα θα κατασκευαστούν 
δυο κέντρα δεδομένων», διευκρινίζει. Όπως εξηγεί, 
με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η δομή κι 
η εσωτερική λειτουργία του Δημοσίου με αποτέλεσμα 
και απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη.
 Το «Σύζευξις ΙΙ», αφορά όλους τους δημόσιους φορείς, 
όλα τα κτίρια του Δημοσίου (όπως νοσοκομεία, σχο-
λεία, υπουργεία, τελωνεία, εφορίες, δήμους, ακόμη 
και Σώματα Ασφαλείας), ενώ εκτιμάται ότι το όφελος 
για το κράτος και τους φορολογουμένους θα ανέλθει 
σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, καθώς η 
εξοικονόμηση πόρων για τηλεπικοινωνιακές υπηρε-
σίες αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 40%. Για πρώτη 
φορά το ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει με απόλυτη 
ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοι-
νωνίας των φορέων του, ενώ από το υπάρχον Εθνικό 
Δίκτυο «Σύζευξις» καλύπτονται μόλις 4.500 κτίρια του 
Δημοσίου. 

 Στόχος είναι να λειτουργεί ένα κεντρικό δίκτυο τηλε-
πικοινωνιών το οποίο θα ελέγχεται κεντρικά από το 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα συγκε-
ντρώνει κεντρικά όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες 
όλων των δημοσίων φορέων, οι οποίες επίσης θα 
πληρώνονται κεντρικά. Να αναφερθεί ότι ήδη, έχει 
διαμορφωθεί το πλάνο των αναγκών κι έχουν αξιολο-
γηθεί οι ανάγκες ανά δημόσιο κτίριο. 
Αναφερόμενος στο έργο ο γενικός γραμματέας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημο-
σθένης Αναγνωστόπουλος τονίζει ότι «οι προσδοκίες 
και τα οφέλη από τις πολύ υψηλές ταχύτητες του, κομ-
βικής σημασίας έργου, «Σύζευξις ΙΙ», που υλοποιείται 
με καθυστέρηση ετών, είναι μεγάλα. Πέρα από την 
εξοικονόμηση στα τηλεπικοινωνιακά κόστη που ξεπερ-
νά το 40%, το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό του κράτους και την ενίσχυση 
των ψηφιακών μας υποδομών».

 Όπως επεξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αναγνωστόπουλος 
ο πολίτης θα διαπιστώσει τα οφέλη «όταν στέλνει το 
παιδί του στο σχολείο, όπου θα υπάρχει πολύ καλύτε-
ρη ταχύτητα σύνδεσης και άρα θα έχει καλύτερα προ-
γράμματα και πρόσβαση προκειμένου να εκπαιδευτεί 
καλύτερα. Ή όταν ο πολίτης θα πηγαίνει σε κάποια δη-
μόσια υπηρεσία όπου ο υπολογιστής του υπαλλήλου 
θα συνδέεται ταχύτερα με τα κεντρικά συστήματα και 
θα εξυπηρετείται πολύ πιο γρήγορα».        
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης ενέκρινε τις προσκλήσεις για την 
υποβολή προσφορών που προετοιμάστηκαν σε συ-
νεργασία με την ΚτΠ ΑΕ, προκειμένου να συναφθούν 
20 εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας πλαίσιο 
για το «Σύζευξις ΙΙ: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νη-
σίδων 1-8». Με το έργο, οι φορείς διασυνδέονται έτσι 
ώστε να τους παρέχονται υπηρεσίες πρόσβασης στο 
internet με ταχύτητες μέχρι 1GB καθώς και τηλεφω-
νίας. Οι ανάδοχοι που θα προκύψουν θα διαθέτουν, θα 
διαχειρίζονται, θα συντηρούν και θα υποστηρίζουν για 
φορείς του Δημοσίου, ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά 
κυκλώματα, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, παροχή 
εφεδρικών συνδέσεων πρόσβασης, καθώς και 1.482 
δημόσια hotspots για δωρεάν πρόσβαση στο internet 
για τους πολίτες. «Προχωρούμε άμεσα στην πρόσκλη-
ση για υποβολή προσφορών για το υποέργο «Τηλε-
πικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» που αποτελεί 
απαραίτητο κομμάτι για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
συνολικού έργου» δηλώνει ο κ. Πιερρακάκης, ενώ ο κ. 
Γιάντσης διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η δωρεάν πρό-
σβαση στο διαδίκτυο θα γίνει μέσω κυκλώματος που 
θα δίνει γραμμές σε περίπου 1500 δημόσια σημεία σε 
όλα τις περιοχές της Ελλάδας (πλατείες, πάρκα) όπου 
ήδη υπάρχει εξοπλισμός wifi. 
 Να σημειωθεί ότι κύριος του έργου είναι η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και φορέας υλοποίησης η Κοινω-
νία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), φορέας εποπτευό-
μενος από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Πρόκειται για πολυσύνθετο έργο με πολλές φάσεις 
υλοποίησης και υποέργα, το οποίο ξεκίνησε να υλο-
ποιείται τον Ιούλιο 2019 και θα ολοκληρωθεί σταδιακά 
μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια. Στους διαγωνισμούς 
συμμετέχουν όλοι οι μεγάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών της χώρας (Cosmote, Forthnet, Wind, 
Vodafone). Σημειώνεται ότι οι διαγωνισμοί των κε-
ντρικών συστημάτων βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποί-
ησης. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται το καλοκαίρι 
του 2020, ενώ η λειτουργία του στους φορείς εκτιμάται 
να ολοκληρωθεί στο τέλος 2020 με αρχές 2021. 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ... ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
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Προ του ενδεχομένου εμφάνισης στρεβλωτικών φαινομέ-
νων λόγω κορωνοϊού, όπως σημειώνει η Επιτροπή Αντα-
γωνισμού σε σημερινή ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, θα εξετάζει κατά άμεση 
προτεραιότητα, κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει 
στην αντίληψή της και θα επιβάλλει αυστηρότατες κυρώ-
σεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν παρόμοιες 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα η επιτροπή στην σημερινή ανακοίνωσή της 
αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και με γνώμονα τη 
διαφύλαξη της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, 
της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή και 
την οικονομική ανάπτυξη, θέλοντας να εξασφαλίσει ότι 
η παρούσα συγκυρία λόγω της ύπαρξης κρουσμάτων 
του ιού COVID-19 (γνωστός και ως «κορωνοϊός») δεν θα 
αποτελέσει λόγο στρέβλωσης των συνθηκών του υγιούς 
ανταγωνισμού και εκμετάλλευσης των καταναλωτών, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει:
Το δίκαιο του ανταγωνισμού, σε Ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, επιβάλλει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν 
τις κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες, χαράσσοντας 
αυτόνομη εμπορική πολιτική με μέσα που δεν στρεβλώ-
νουν και δεν νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και 

ανεξάρτητα η μία προς την άλλη. Επομένως, ενδεχόμενη 
επιδίωξη αύξησης ή διατήρησης των κερδών των επιχει-
ρήσεων ή μετακύλισης οικονομικών βαρών στον κατανα-
λωτή μέσα από παράνομες συμπράξεις  θέτει σε κίνδυνο 
το δημόσιο συμφέρον και βλάπτει τον καταναλωτή, χωρίς 
κανένα αντισταθμιστικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο.
Τέτοιες απαγορευμένες πρακτικές μπορεί να αφορούν 
(εντελώς ενδεικτικά):
* τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή 
πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, μέσω σύμπραξης, 
* τον περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής και της 
διάθεσης, 
* την κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, 
* την εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την απο-
δοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων 
παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις 
εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο 
των συμβάσεων αυτών.
Επίσης, το δίκαιο ανταγωνισμού μπορεί να εφαρμοστεί 
και σε μονομερείς καταχρηστικές πρακτικές, είτε αυτές 
αποκλείουν τους ανταγωνιστές σε μία αγορά (ενδεικτικά 
αναφέρονται η εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για 
ισοδύναμες παροχές ή η αδικαιολόγητη άρνηση πώλη-
σης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχε-

ραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού), είτε αυτές είναι 
μονομερείς πρακτικές εκμετάλλευσης του καταναλωτικού 
κοινού (π.χ. υπερτιμολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών) 
από εταιρίες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Προ του ενδεχομένου εμφάνισης παρόμοιων στρεβλωτι-
κών φαινομένων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύ-
λακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς 
γνωστοποιεί, ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, θα 
εξετάζει κατά άμεση προτεραιότητα, κάθε σχετική περί-
πτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, μέσω κα-
ταγγελίας, αίτησης επιείκειας από μέλος καρτέλ, ή άλλων 
πηγών πληροφόρησης (τύπος, διαδίκτυο, δημόσιες ανα-
κοινώσεις κ.λπ.) εκμεταλλευόμενες το ειδικό αυτό ζήτημα 
δημόσιας υγείας και τις ευαισθησίες του καταναλωτικού 
κοινού και θα επιβάλλει αυστηρότατες κυρώσεις στις επι-
χειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν παρόμοιες αντιανταγω-
νιστικές πρακτικές.
Περισσότερες πληροφορίες για ενδεχόμενη καταγγελία 
(και το έντυπο καταγγελίας) μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού https://www.
epant.gr/nomothesia/nomothesia-antagonismou/
kataggelies.html

Στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται να ετοιμαστεί το πρώτο 
σχέδιο κειμένου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με τις βασικές πο-
λιτικές επιλογές και τον Ιούλιο τα σχέδια των νέων Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων.
Αυτό γνωστοποιήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της πρώτης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της εκ-
πόνησης του νέου Εταιρικού Συμφώνου για την επόμενη 
Προγραμματική Περίοδο.
Έργο και λειτουργία της Επιτροπής συνιστά η διατύπω-
ση απόψεων και προτάσεων για τις αναπτυξιακές και 
στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και τους στόχους 
του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, 
και μέλη της είναι το σύνολο των γενικών γραμματέων 
των Υπουργείων, που οι τομείς πολιτικής τους αφορούν 
στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και ο 

πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκε εκτενώς η εκπλήρωση των 
Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων, η διαδικασία δηλαδή 
διαμόρφωσης του πλαισίου πολιτικής, όπως είναι τα κεί-
μενα στρατηγικών, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και 
αξιολόγησης κ.α., η οποία καθίσταται απαραίτητη προκει-
μένου να «ξεκλειδώσει» η κοινοτική χρηματοδότηση της 
επόμενης περιόδου.
Επίσης, αναφέρθηκε πως στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται 
να ετοιμαστεί το πρώτο σχέδιο κειμένου του ΕΣΠΑ με τις 
βασικές πολιτικές επιλογές και τον Ιούλιο του τρέχοντος 
έτους τα σχέδια των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο εκπόνησης του 
ΕΣΠΑ 2021-2027 θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί και 
οικονομικοί εταίροι, προκειμένου να αποτυπωθούν οι 
πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοι-
νωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε επιπλέον η 
σημασία του σχεδιασμού του στρατηγικού κειμένου του 
ΕΣΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Επισημάνθηκε 
δε, ότι αν και έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα από τους 
πόρους της Συνοχής σε όλους τους τομείς υποδομές, δί-
κτυα, περιβάλλον, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, θα 
πρέπει εφεξής να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε το αναπτυξιακό αποτύπωμα των πόρων αυτών να 
καταστεί το μέγιστο δυνατό για τη χώρα.
Τέλος, τέθηκαν οι βασικοί στόχοι των Προγραμμάτων της 
νέας Προγραμματικής Περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανι-
σοτήτων της χώρας, στη σύγκλιση με τις πιο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες της Ε.Ε., στην ενδυνάμωση του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας, αλλά και στη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας μέσω ενίσχυσης της ρευ-
στότητας και της μόχλευσης ιδιωτικών πόρων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Κάθε περίπτωση αντιανταγωνιστικών πρακτικές σε ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, λόγω κορωνοϊού

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟβΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021 - 2027
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Ο Εκκαθαριστής της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) 
δημοσίευσε στον Τύπο τις προσκλήσεις συμμετοχής υποψη-
φίων επενδυτών στη διαδικασία Δημόσιων Πλειοδοτικών Δι-
αγωνισμών για την εκποίηση, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με τα χρονοδια-
γράμματα που έθεσε η κυβέρνηση όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωση του το υπουργείο Οικονομικών.

 «Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να εργάζεται με μεθο-
δικότητα και στοχοπροσήλωση για τη βέλτιστη δυνατή αξιο-
ποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία 
επί μακρόν είχαν

Η Ευρωπαϊκή Αστρονομική Εταιρία ανακοίνωσε την απονομή 
του βραβείου MERAC στον δρα Άρη Τρίτση για την καλύτερη 
διδακτορική διατριβή στη Θεωρητική Αστροφυσική κατά την 
τελευταία τριετία, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το βραβείο αποτελεί 
την ύψιστη διάκριση της ευρωπαϊκής αστρονομικής κοινότητας 
για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Ο ΆρηςΤρίτσης έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας διεξάγει έρευνα στο Πανε-

πιστήμιο Κρήτης και στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με 
θέμα την αστρογένεση και την αστροφυσική των διαστρικών 
νεφελωμάτων, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Κωνσταντί-
νου Τάσση. Η ανακάλυψή τους, που δημοσιεύτηκε το 2018 στο 
περιοδικό «Science», ότι το διαστρικό νεφέλωμα Musca δονείται 
ολόκληρο, με το «τραγούδι» του να αποκαλύπτει την τρισδιά-
στατη δομή του, είχε προσελκύσει τότε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο 

από την επιστημονική κοινότητα όσο και από το ευρύ κοινό.
Ο Ά. Τρίτσης σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο των Ιωαν-
νίνων, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αστροφυσική στο 
Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (University College 
London) και ήρθε στην Κρήτη το 2014 για τις διδακτορικές του 
σπουδές. Αποφοίτησε το 2017 και από τότε συνεχίζει την ερευ-
νητική του καριέρα στην Αυστραλία, ως μεταδιδακτορικός υπό-
τροφος στο Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο. 

Εγκρίθηκε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- από την Επιτροπή Ανταγω-
νισμού η εξαγορά της D MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA 
INVESTMENTS S.A.R.L. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού αναφέρεται ότι:  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 
τμήμα, την 5η Μαρτίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 
705/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, 

την από 13/1/2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά 
στην απόκτηση ποσοστού 99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της D 
MARINAS HELLAS Α.Ε. από τη VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. και, 
συνεπώς, απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της 
πρώτης. Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά 

παροχής λιμενικών υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες-μα-
ρίνες στα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους στην ελληνική 
επικράτεια, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 
1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά.

Τη λίστα των εταιρειών οι οποίες θα συμμετάσχουν στο «Ελληνο-
γερμανικό Οικονομικό Φόρουμ - Όραμα και ευκαιρίες επενδύσε-
ων» στο Βερολίνο γνωστοποίησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο παρακάτω link οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις συμ-
μετέχουσες εταιρίες και συμμετέχοντες φορείς, που θα παρευρί-
σκονται στο «Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ - Όραμα και 
Ευκαιρίες Επενδύσεων», στις 9 Μαρτίου στο Βερολίνο και που θα 
φιλοξενηθεί στο «Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομίας - Haus der 

Deutschen Wirtschaft»:
https://griechenland.ahk.de/events/participants (προσοχή: 
τελευταία ενημέρωση αρχείου: 29.02.2020)
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχουν προγραμ-
ματιστεί πάνω από 40 επιχειρηματικές συναντήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι τη διεξαγωγή του φόρουμ αποφάσισαν ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Γερμανίδα 
καγκελάριος, Άγγελα Μέρκελ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης 
του κ. Μητσοτάκη, πέρυσι το καλοκαίρι, στο Βερολίνο, ενώ η 

διοργάνωση υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις και των δύο 
χωρών, τελώντας υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων της Ελλάδας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη και του Ομο-
σπονδιακού υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, 
Peter Altmaier. Την ευθύνη υλοποίησης του φόρουμ ανέλαβε το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε 
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανι-
κών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK e.V.) και με την υποστήρι-
ξη του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων (BDI e.V.).

Το πρόγραμμα ένταξης και υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης (ΑΠΔ) για 564.000 δημόσιους υπαλλήλους (τακτικούς 
υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, υπαλλήλους 
ΝΠΔΔ), με καταληκτική ημερομηνία πρώτης υποβολής την 31η 
Μαρτίου 2020, ξεκινάει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, σε συνεργασία με το νεοσύστατο e-ΕΦΚΑ, όπως ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ένταξη των δημοσίων 
υπαλλήλων στο διαφανές και ψηφιακό περιβάλλον της Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης ήταν μία συμβατική υποχρέωση του κρά-
τους, που είχε μείνει ανεκπλήρωτη για πολλά χρόνια.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα διοίκηση του 
e-ΕΦΚΑ, σε αγαστή συνεργασία με τη νέα πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου Εργασίας, ξεκίνησε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και 
προσαρμογές στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να είναι 
δυνατή η υποβολή της ΑΠΔ και για τους δημόσιους υπαλλήλους. 
Με αυτό τον τρόπο, θα γίνεται στο εξής η απόδοση των εισφορών 
των δημοσίων υπαλλήλων με απόλυτα σωστό και διαφανή τρόπο 
και θα τακτοποιηθεί πλήρως, για πρώτη φορά, όλος ο ασφαλι-
στικός χρόνος των δημοσίων υπαλλήλων, με σημαντικά οφέλη 
για το σύστημα καταγραφής και απονομής των συνταξιοδοτικών 
παροχών τους.
Μετά την επιτυχή υποβολή του πρώτου μήνα (Ιανουάριος 2020), 
θα δοθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τα προηγούμενα έτη, 
από 1/1/2017 έως 31/12/2019.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρού-

τσης, δήλωσε σχετικά: «Ακόμη ένα μεγάλο βήμα για τον εκσυγχρο-
νισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό  του e-EΦΚΑ με την ένταξη 
και των δημόσιων υπαλλήλων στη μηνιαία και ηλεκτρονική Ανα-
λυτική Περιοδική Δήλωση. Πλέον, ο νεοσύστατος e-ΕΦΚΑ θα έχει 
ψηφιοποιημένα τα στοιχεία και το σύνολο των εισφορών για όλους 
τους εργαζόμενους της χώρας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θέ-
τουμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και αποτελεσματικότερης 
διαχείρισης το σύστημα εισφορών και παροχών, διευκολύνοντας 
σημαντικά τους μελλοντικούς συνταξιούχους του δημοσίου μέσα 
από την ταχύτερη απονομή των συντάξεών τους. Δημιουργούμε 
σταθερά, μεθοδικά και αποφασιστικά, τον πιο σύγχρονο εθνικό 
ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας».

ΕΛβΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ   

ΑΡΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Ο ΝΕΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΥ βΡΑβΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙβΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ D MARINAS HELLAS Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗ VENILIA 
INVESTMENTS S.A.R.L.   

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ-ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΣΤΟ βΕΡΟΛΙΝΟ

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΕΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 564.000 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΔ - ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΟ βΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ   
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Τα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης που έχουν κα-
ταρτίσει οι διαχειριστές των ενεργειακών υποδομών της 
χώρας για τον κορωνοϊό, ήταν το βασικό αντικείμενο 
της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ενημερώθηκε για τα σχέδια 
που έχουν καταρτίσει οι διαχειριστές των δικτύων μετα-
φοράς και διανομής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 
καθώς και η ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά σενά-
ρια για την εξέλιξη του κορωναϊού. Παρουσιάστηκαν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τις διοική-
σεις των εταιρειών για την ενημέρωση των εργαζομέ-
νων τους, τα μέτρα πρόληψης καθώς και τα πρόσθετα 

μέτρα που τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση όξυνσης 
του φαινομένου. Συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεχής 
επικοινωνία του υπουργείου με τις εταιρείες, και γι’ αυτό 
ορίστηκε στέλεχος του ΥΠΕΝ ως σημείο επαφής. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χα-
τζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Συναντηθήκαμε σήμερα 
με τις διοικήσεις της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ του 
ΔΕΣΦΑ και της ΔΕΠΑ για να αξιολογήσουμε εγκαίρως 
την κατάσταση, να ενημερωθούμε για τα επιχειρησιακά 
τους σχέδια, να συντονίσουμε τις επόμενες ενέργειές μας 
και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές. Είμαστε σε ετοι-
μότητα για να αντιμετωπίσουμε τον κορωναϊό και να δι-
ασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων 
υποδομών το επόμενο διάστημα».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, ο γενικός 
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η 
λοιμωξιολόγος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεί-
ας (ΕΟΔΥ) Έλενα Μαλτέζου, ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΔΕΣΦΑ Nicola Battilana, ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και ο γενικός διευθυ-
ντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, 
Ηρακλής Μενεγάτος.

Ως πολύ σημαντική χαρακτήρισε την παρουσία ειδικού 
κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC) στην Ελλάδα, με δήλωσή της 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυρια-
κίδη. Εξίσου θετικό χαρακτήρισε η Ευρωπαία επίτροπος 
Υγείας το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει αυτή την 
τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
πάρα πολύ έγκαιρα. 
«Αυτό το ειδικό κλιμάκιο προέρχεται από το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και προσφέρει 
τεχνική βοήθεια για την οργάνωση της ανταπόκρισης 

ενός συστήματος υγείας ενός κράτους-μέλους» είπε η 
κυρία Κυριακίδη, λέγοντας ότι «θετικά πολύ σημαντικό 
ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει αυτήν την τεχνική βοήθεια για 
οργάνωση της ανταπόκρισης για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού πάρα πολύ έγκαιρα».
«Είναι σημαντικό αυτά τα μέτρα και αυτά τα κλιμάκια 
να χρησιμοποιούνται προληπτικά, και νομίζω ότι αυτή 
είναι η ουσία, το να αξιοποιείται αυτή η τεχνική βοήθεια 
και εμπειρογνωμοσύνη στην αρχή ενός προβλήματος 
και όχι όταν πλέον δεν μπορούμε να το παρακολουθή-
σουμε εύκολα» εξήγησε περαιτέρω η κ. Κυριακίδη. 

Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο σχετικά με τον κορονοϊό, η Κύπρια επίτροπος 
είπε πως υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία των πολιτών 
γύρω από αυτό το θέμα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
και σημείωσε προσέτι: «Θεωρώ σημαντικό τα θετικά 
μέτρα που παίρνει μια χώρα να τα βλέπουμε σαν θετι-
κά μέτρα. Αυτό το κλιμάκιο του ECDC είναι στη διάθεση 
όλων των κρατών-μελών, όταν και εφόσον καλεστεί, 
για να προσφέρει έγκαιρα προληπτικά αυτή την τεχνική 
βοήθεια». 

‘Αδειες στους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν έκτα-
κτες οικογενειακές υποχρεώσεις από τυχόν κλείσιμο 
παιδικών σταθμών, σχολείων, κλπ. καθώς και εφαρ-
μογή ευελιξίας ως προς τον χρόνο και τον τόπο εργα-
σίας, συνιστούν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι κοινωνικοί 
εταίροι (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) σε κοινή ανακοίνω-
ση για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού.
«Οι εξελίξεις από τον κορονοϊό COVID-19, επιβάλλουν 
στους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο του θεσμι-
κού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να 
συνδράμουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 
μας με υπευθυνότητα. Καλούμαστε να δράσουμε προ-
ληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε 
να συμβάλουμε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον 
περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας 
παράλληλα την υγεία όλων των εργαζομένων αλλά 
και τις ίδιες τις θέσεις εργασίας», τονίζουν οι τέσσερις 

οργανώσεις και προσθέτουν:
«Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους 
τους εργασιακούς χώρους και σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/
neos-koronaios-covid-19/) είναι το πρώτο αυτονό-
ητο καθήκον όλων των επιχειρήσεων. Επίσης, σύμ-
φωνα και με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (https://www.
ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-
outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-increase-
transmission-globally-COVID-19.pdf) ενθαρρύνουμε 
τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν εθελοντικά προλη-
πτικά μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς 
του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της 
υγείας των εργαζομένων. 
Τα προληπτικά μέτρα, πρέπει να στοχεύουν - εκτός 

από την προστασία - και στη διευκόλυνση των εργα-
ζομένων και στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδιαίτερα στις περιοχές 
όπου έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση η λήψη 
εκτάκτων προληπτικών μέτρων. Ειδικότερα, προτρέ-
πουμε τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις 
περιοχές αυτές, να εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, 
πρακτικές ευελιξίας ως προς τον χρόνο και τον τόπο 
εργασίας, αλλά και για τη διευκόλυνση αδειών εφόσον 
υπάρχουν έκτακτες οικογενειακές υποχρεώσεις από 
τυχόν κλείσιμο παιδικών σταθμών, σχολείων, κλπ. 
Βρισκόμαστε στη διάθεση του συνόλου της επιχειρη-
ματικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών, προκει-
μένου να συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί σκόπι-
μο, στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
στη διαφύλαξη του συνεκτικού ιστού της ελληνικής 
οικονομίας».  

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ   

ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
Του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) στην Ελλάδα για τον κορωνοϊό  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
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Παγκόσμιες κρίσεις υγείας κατά το παρελθόν, όπως αυτή του 
SARS που είχε ξεκινήσει επίσης από την Κίνα πριν από 17 χρό-
νια, είχαν σχετικά περιορισμένες και βραχύβιες οικονομικές 
επιπτώσεις, καθώς η οικονομική δραστηριότητα επανερχόταν 
πολύ γρήγορα στα κανονικά της επίπεδα. Όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ η κατάσταση φαίνεται να είναι διαφορετική σήμερα, με 
τον κορωνοϊό να αποτελεί μία μεγαλύτερη απειλή για όλες τις 
οικονομίες του κόσμου. Όσο το πρόβλημα εστιαζόταν στην 
Κίνα - και σε μικρότερο βαθμό κάποιες γειτονικές της χώρες 
- η απειλή φαινόταν περιορισμένη. Από τη στιγμή, όμως, που 
ο ιός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με περισσότε-
ρες από 80 χώρες να έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, η 
ανησυχία έλαβε μεγαλύτερη έκταση, όπως φάνηκε και από τη 
μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων. 
Την αίσθηση της βαρύτητας των επιπτώσεων που θα υπάρ-
ξουν έδωσε την Καθαρά Δευτέρα ο ΟΟΣΑ με την ενδιάμεση 
έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, 
όπου τόνισε ότι ο Covid-19 αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για την παγκόσμια οικονομία μετά τη χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008-2009 και κάλεσε τις χώρες να λάβουν άμεσα 
μέτρα για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων 
και τη στήριξη της ζήτησης στην οικονομία. Σύμφωνα με τον 
ΟΟΣΑ, ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, που προβλέπει μία 
περιορισμένη έκταση του κορωνοϊού εκτός της Κίνας, ανα-
μένεται μία απότομη πτώση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 
πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς πλήττονται οι αλυσίδες 
προσφοράς, ο τουρισμός υποχωρεί και η εμπιστοσύνη μειώ-
νεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, στο 
σενάριο αυτό, θα μειωθεί στο 2,4% για το σύνολο του έτους 
από το ήδη χαμηλό 2,9% το 2019, ενώ αναμένεται να αυξηθεί 
στο 3,3% το 2021. 
Αν, όμως, υπάρξει ευρύτερη μετάδοση του ιού στις χώρες της 
Ασίας και τις αναπτυγμένες οικονομίες, τότε, σύμφωνα με τον 

ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να μειωθεί στο 1,5%, 
στο μισό δηλαδή της πρόβλεψης που είχε κάνει ο Οργανι-
σμός τον περασμένο Νοέμβριο. Τα μέτρα για τον περιορισμό 
μίας σειράς δραστηριοτήτων και η απώλεια εμπιστοσύνης 
θα πλήξουν την παραγωγή και τις δαπάνες, ωθώντας στην 
ύφεση την οικονομία της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας, 
αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Αυτό που προτείνει είναι η λήψη προσω-
ρινών φορολογικών και γενικότερα δημοσιονομικών μέτρων 
από τις χώρες για να απορροφηθεί η επίπτωση στους τομείς 
που επηρεάζονται περισσότερο, όπως ο ταξιδιωτικός και ο 
τουριστικός καθώς και οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλε-
κτρονικών ειδών. Τονίζει, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί επαρκής 
ρευστότητα για να μπορέσουν οι τράπεζες να βοηθήσουν τις 
επιχειρήσεις με προβλήματα ταμειακών ροών, όσο θα εφαρ-
μόζονται μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού 
στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Αν η επιδημία 
εξαπλωθεί πολύ, ο ΟΟΣΑ συνιστά τη λήψη συντονισμένων 
δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων στήριξης από τις 
20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου (G20) για την αποκα-
τάσταση της εμπιστοσύνης. 
Τη βαρύτητα των οικονομικών επιπτώσεων αναγνωρίζουν 
ήδη οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έσπευσαν να 
λάβουν ή να προαναγγείλουν νέα μέτρα χαλάρωσης της 
νομισματικής πολιτικής. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) 
αποφάσισε την περασμένη Τρίτη τη μείωση του βασικού επι-
τοκίου της κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 1% έως 1,25%. 
Το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η ΕΚΤ 
είναι έτοιμη να δράσει, με την προσοχή να είναι πλέον στραμ-
μένη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την 
ερχόμενη Πέμπτη (12 Μαρτίου). Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η ΕΚΤ εξετάζει τη χορήγηση νέων δανείων με πολύ χαμηλό 
(μηδενικό ή αρνητικό) επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που πλήττονται από τον κορωνοϊό. 
Η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού 
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης και 
των κυβερνήσεων των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, ενώ 
για το θέμα αυτό αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις και στο 
Eurogroup που θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Ήδη, σε ένα έκτακτο 
διευρυμένο Eurogroup, που έγινε με τηλεδιάσκεψη μέσα στην 
εβδομάδα, συμφωνήθηκε η λήψη δημοσιονομικών μέτρων, 
με χρήση της ευελιξίας που δίνει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης για αύξηση των δαπανών σε έκτακτες κατα-
στάσεις. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 
το ποσό των 50 δισ. δολαρίων με γρήγορες διαδικασίες σε 
χώρες - μέλη του που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. 
Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα αναθεωρήσει τον Απρίλιο τις 
προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, καλώντας 
τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τους πολίτες από τις οι-
κονομικές επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης υγείας. Όπως 
αναφέρει, ανάλογα με τις διαχειριστικές δυνατότητές τους, 
οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις άμεσα με διάφορους τρόπους, όπως:
- Να δώσουν επιδοτήσεις μισθών σε πολίτες και επιχειρήσεις 
για να βοηθήσουν στον περιορισμό της μετάδοσης των επι-
πτώσεων. Για παράδειγμα, σημειώνει το Ταμείο, η Γαλλία, η 
Ιαπωνία και η Κορέα παρέχουν επιδοτήσεις σε εταιρείες και 
άτομα, τα οποία παίρνουν άδεια για να προσέχουν τα παιδιά 
στο σπίτι, όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Η Γαλλία παρέχει 
αναρρωτικές άδειες για όσους έχουν επηρεαστεί άμεσα από 
τον ιό και πρέπει να τεθούν σε οικειοθελή καραντίνα. 
- Να διευρύνουν και να παρατείνουν τη χορήγηση επιδομά-
των, σε χρήμα και σε είδος. 
- Να δώσουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε άτομα και επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. 

Tην ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του 
ιού στις εγκαταστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών, επιση-
μαίνει σε εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το 
ΑΠΕ. Η εγκύκλιος κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες Περιβαλ-
λοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, 
οι οποίες  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να 
εντατικοποιήσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στις κολυμ-
βητικές δεξαμενές περιοχών ευθύνης τους.
Το υπουργείο Υγείας, εφιστά την προσοχή στους υπεύθυνους 
φορείς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών σε ότι 
αφορά:  
Την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής των χώρων 
των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτοί αναφέρονται 
στην σχετική ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία (εξώστες 
θεατών, αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποδυτήρια, νιπτήρες, 

κρήνες) 
Την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού των κο-
λυμβητικών δεξαμενών, η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαι-
τούμενες δειγματοληψίες, η συχνότητα των οποίων συνιστά-
ται να διπλασιασθεί (2 δείγματα τουλάχιστον ανά εβδομάδα) 
για τη χρονική περίοδο των επόμενων 4 μηνών.
Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών 
δεξαμενών, που θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει 
την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 
ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Η ανανέωση 
πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νε-
ρού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά 
από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα 
ανακυκλοφορίας καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα 

λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και 
πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφά-
λιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική 
άποψη.  
Την απολύμανση του νερού σε αυτές, η οποία είναι υποχρε-
ωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών 
δεξαμενών. 
Τη μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμ-
βητικών δεξαμενών η οποία θα γίνεται χρωματογραφικά με 
τη μέθοδο DPD(Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαί-
νεται αυστηρά μεταξύ 0,4 και 0,7mg/l .  
Την αυστηρή καθαριότητα και το σχολαστικό καθαρισμό των 
κολυμβητικών δεξαμενών.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
– Ποια μέτρα προτείνουν

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Περιλαμβάνει εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
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Νέα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο το πρό-
βλημα με τον κορωνοϊό πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Οικονομικών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Κατά τη σύσκεψη 
επαναξιολογήθηκε η κατάσταση, ενημερώθηκαν οι υπουρ-
γοί για τις εξελίξεις και παρουσιάστηκαν από τα υπουργεία 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Τουρισμού προτά-
σεις που θα συγκροτούν ένα ενιαίο, συνεκτικό και συνολικό 
κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι 
προτάσεις αυτές θα υλοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις 
εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους εταίρους, ενώ οι συσκέ-
ψεις αυτές θα είναι τακτικές. 
Σύμφωνα με κυβερνητικό παράγοντα που μετείχε στη συνά-
ντηση, τα όποια μέτρα θα είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια 
και θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση. Κατά τον ίδιο, 
προηγείται η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, 
όπως π.χ. η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της 
αναστολής πληρωμής ΦΠΑ.
Όπως επίσης ανέφερε ο εν λόγω αξιωματούχος, οι παρεμ-
βάσεις αναμένεται να αφορούν σε τρία επίπεδα: τις περιπτώ-

σεις λήψης αναγκαστικών μέτρων, όπως π.χ. υποχρεωτικό 
κλείσιμο καταστημάτων και κινηματογράφων σε νομούς και 
περιοχές με κρούσματα (στο επίπεδο αυτό τα όποια μέτρα 
στήριξης μπορεί να ανακοινωθούν πριν από το Eurogroup 
της 16ης Μαρτίου, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για τις κι-
νήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο), τα μέτρα σε κλαδικό- τοπικό 
επίπεδο και τα μέτρα για το σύνολο της οικονομίας. 
Ο κυβερνητικός παράγοντας επεσήμανε πως ο χρόνος ενερ-
γοποίησης των μέτρων θα γίνεται με περίσκεψη, καθώς, 
όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν θέλουμε κορωνοποίη-
ση της οικονομίας», προσθέτοντας ότι «η Ιταλία ανακοίνωσε 
μέτρα έναν μήνα μετά την έξαρση κρουσμάτων». Ωστόσο, 
εμφανίστηκε και καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν υπάρ-
χουν ακόμα σημάδια επιπτώσεων στην καθημερινή ροή 
στοιχείων από το σκέλος των εσόδων (ζήτηση, κατανάλω-
ση). 
Από την πλευρά τους, παράγοντες του ξενοδοχειακού κλά-
δου ανέφεραν ότι θα ετοιμάσουν προτάσεις, τις οποίες θα 
παρουσιάσουν σε νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα 

και εν όψει του Eurogroup της 16ης Μαρτίου και του ενδεχό-
μενου μηχανισμού έκτακτης υποστήριξης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Προσέθεσαν ότι είναι πρόωρη ακόμη μια εκτίμηση 
για τις απώλειες στον κλάδο, αν και, όπως είπαν, δεν υπάρ-
χει κύμα ακυρώσεων για τους τουριστικούς προορισμούς. 
Κατ’ αυτούς, τέλος, «κλειδί» θεωρείται η αλλαγή του τρόπου 
ακυρώσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο πελάτης με την 
επιστροφή της προκαταβολής.
Στη συνάντηση μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης, Εργα-
σίας Γιάννης Βρούτσης και Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, 
οι υφυπουργοί Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, Ανά-
πτυξης Νίκος Παπαθανάσης και Γιάννης Τσακίρης, Υγείας 
Βασίλης Κοντοζαμάνης και παρά τω πρωθυπουργώ ‘Ακης 
Σκέρτσος, οι γενικοί γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής 
Θάνος Πετραλιάς και Εργασίας ‘Αννα Στρατινάκη, ο γενικός 
διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας 
Κωνσταντίνος Αγραπιδάς και ο εκπρόσωπος του υπουργεί-
ου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.

Η έξαρση της επιδημίας του κορωνοϊού Covid-19 έχει επη-
ρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων, τον κλάδο του 
εμπορίου και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παρουσιάζονται προβλήματα στις προμήθειες, η 
αγοραστική κίνηση έχει περιοριστεί -εκτός από είδη πρώτης 
ανάγκης και ατομικής υγιεινής- ενώ το μέτρο της «καραντί-
νας» δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην καθημερινή 
λειτουργία των επιχειρήσεων και των τοπικών αγορών.  
Στην Ελλάδα, στον κλάδο του εμπορίου (Λιανικό και Χον-
δρικό) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, δραστη-
ριοποιούνται 232.026 επιχειρήσεις. Από αυτές το 91,4% 
λειτουργεί με 0 έως 4 απασχολούμενους και το 5,8% με 5 
έως 9 απασχολούμενους. Στο λιανικό (εκτός από εμπόριο 
καυσίμων, φαρμακεία, σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα 
και υπαίθριους πάγκους και αγορές) με βάση τα στοιχεία της 
έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν 
απασχολούν μισθωτό υπάλληλο και σχεδόν 4 στις 10 απα-
σχολούν τουλάχιστον έναν μισθωτό υπάλληλο.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα όσα διαδραματίζο-
νται σε άλλες χώρες, η ενδεχόμενη εντός επικράτειας έξαρση 
του SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια που ονομά-
ζεται COVID-19 θα έχει άμεση και καθολική επίπτωση στην 
καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ΕΣΕΕ, μεταφέρει την αγωνία των επιχειρηματιών που βρί-
σκονται ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης.
Ειδικότερα, στις περιοχές όπου εκδηλώνεται με ένταση το 
φαινόμενο και με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε κα-
θεστώς τρομοκρατίας, προκύπτει το σοβαρό ερώτημα, πώς 
ακριβώς θα αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις προς την εφο-
ρία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους προμηθευ-

τές; Τι θα συμβεί στους επιχειρηματίες που θα αναγκαστούν 
να αναστείλουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους για ένα 
χρονικό διάστημα; Πώς θα καλύψουν, οικονομικά και λει-
τουργικά, την παρατεταμένη άδεια ασθένειας για όσους από 
τους υπαλλήλους τους χρειαστεί να παραμείνουν δικαιολο-
γημένα εκτός εργασίας;
Η ΕΣΕΕ υιοθετεί τις προτάσεις της SMEunited, του θεσμοθε-
τημένου κοινωνικού εταίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις από την επιδημία του κορωναϊού Covid-19, οι οποίες 
έχουν ως εξής:
1. Ζητείται από τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διασφαλίσουν τη ρευστό-
τητα αλλά και το κεφάλαιο κίνησης για τις ΜμΕ χρησιμοποι-
ώντας το υπάρχον θεσμικό εθνικό πλαίσιο.
2. Παροτρύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς τη 
διαμόρφωση μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τις ΜμΕ 
να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες.
3. Προτείνεται η αξιοποίηση των εναπομεινάντων funds της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση παροχής του ανα-
γκαίου κεφαλαίου κίνησης των ΜμΕ.
Παράλληλα, η SMEunited ζητά από τα κράτη-μέλη να παρα-
τείνουν τις προθεσμίες καταβολής φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών. Σε κάθε περίπτωση η SME United θεωρεί πως η 
ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη να διαμορφώ-
σουν μηχανισμούς που θα υποστηρίξουν τις ΜμΕ.
 Προτάσεις
Στο πλαίσιο αυτών ακριβώς των μηχανισμών, τα άμεσα 
μέτρα που προτείνει η ΕΣΕΕ και πρέπει να ληφθούν, είναι τα 
ακόλουθα:

• Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λειτουργίας και κίνησης 
ύψους 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να 
κλείσουν προσωρινά ή λειτουργούν σε περιοχές όπου έχουν 
ληφθεί μέτρα βάσει της ΠΝΠ (βοήθημα που θα είναι ακατά-
σχετο και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές).
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των 
ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών 
προς το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέ-
χρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς.
• Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσε-
ων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την αποκατά-
σταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.
• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών για τις 
πληττόμενες περιοχές και επιχειρήσεις.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων προς τις τράπεζες που απορρέουν από δανει-
ακές συμβάσεις.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δικαιώματος για απαί-
τηση ελέγχων στους εργαζόμενους.
• Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των μακροχρόνιων απουσιών των 
εργαζομένων λόγω της επιδημίας.
Η ΕΣΕΕ δηλώνει ότι θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή συ-
νεργασίας με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές και κοι-
νωνίες, ώστε να συμβάλλει στη διασφάλιση της λειτουργίας 
των αγορών, στην ανακούφιση της δοκιμαζόμενης επιχειρη-
ματικότητας αλλά και στην προστασία του κοινωνικού ιστού 
γενικότερα.

ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η ΕΣΕΕ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ SMEUNITED ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
Και προτείνει μέτρα για την ανακούφιση των επιχειρήσεων του κλάδου  
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Πάνω-κάτω, όλοι έχουμε στο μυαλό έναν συνάδελφο που 
φεύγοντας κλείνει -εκτός του δικού του- τους υπολογιστές 
που έχουν ξεμείνει στην αναμονή, κλείνει το κλιματιστικό 
και τα φώτα του γραφείου φεύγοντας. Είναι ο «οικολόγος» 
ή ο «περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος». Εκείνος που 
μιλάει για την περιβαλλοντική κρίση που έχει έρθει δυναμι-
κά στο προσκήνιο διεθνώς και για το ότι είναι στο χέρι μας, 
μέσω του περιορισμού της άσκοπης κατανάλωσης ενέργει-
ας μέσα στο γραφείο να κάνουμε τη διαφορά. Η πιο συχνή 
αντίδραση; «Αφού δεν πληρώνω εγώ τον λογαριασμό, δε 
με ενδιαφέρει».
      Η εφαρμογή ChArGED, με τη σφραγίδα Ελλήνων ερευ-
νητών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), 
έρχεται να δώσει κίνητρα στους εργαζόμενους να αποκτή-
σουν οικολογική συνείδηση και συνήθειες εξοικονόμησης 
ενέργειας μέσα στον εργασιακό τους χώρο, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, ερευνητές του Εργαστηρίου Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) 
του ΟΠΑ, σε συνεργασία με ερευνητές της Ερευνητικής 
Ομάδος Υπηρεσιών Τεχνολογιών και Οικονομικών STEcon 
του Εργαστηρίου Οικονομικών Πληροφορικής και Θεω-
ρίας Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ 
σχεδίασαν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ChArGED, 
την ομώνυμη, καινοτόμα εφαρμογή παιγνίου εξοικονόμη-
σης ενέργειας σε οργανωσιακά περιβάλλοντα και δημόσι-
ους χώρους, για κινητές συσκευές.
      «Η εφαρμογή αποτελεί ένα σοβαρό παίγνιο (serious 
game) που στοχεύει, μέσω μιας ελκυστικής εμπειρίας ομα-
δικού παιχνιδιού, να αλλάξει ορισμένες συμπεριφορές και 
συνήθειες κατανάλωσης των εργαζομένων (και σε ειδικές 
περιπτώσεις και των επισκεπτών) στους χώρους αυτούς, 
ώστε να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια. Μέσω της 
εφαρμογής, τα παρευρισκόμενα άτομα χωρίζονται σε 
ομάδες οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα ιδεα-
τό «πρωτάθλημα» εξοικονόμησης ενέργειας, οι νικητές του 
οποίου επιβραβεύονται κατάλληλα έχοντας έτσι κίνητρο 
να περιορίσουν την κατανάλωση τους», ανέφερε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο Γεώργιος Δ. Σταμούλης, καθηγητής του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΟΠΑ, και επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδος STEcon.

      Mission Possible: Σβήσε τα φώτα φεύγοντας
      Η εφαρμογή καλεί τους εργαζομένους στους χώρους 
εργασίας να φέρουν εις πέρας ατομικές ή ομαδικές απο-
στολές σχετικές με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όπως για παράδειγμα «σβήσε τον υπολογιστή σου 
φεύγοντας από το γραφείο», «χρησιμοποίησε τις σκάλες 
αντί του ασανσέρ» ή «σβήστε τον κλιματισμό και τα φώτα 
φεύγοντας».
     «Η εφαρμογή επικοινωνεί με ένα σύστημα αισθητήρων 
και μετρητών κατανάλωσης ενέργειας στον χώρο εργασίας 
οι οποίοι ελέγχουν την επίτευξη ή μη των αποστολών που 

ανελήφθησαν από τους χρήστες και αποδίδουν βαθμούς 
στις ομάδες τους και σε αυτούς ατομικά, χωρίς όμως να 
γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών 
των χρηστών. Οι ομάδες κατατάσσονται βάσει βαθμών 
σε κυλιόμενους εβδομαδιαίους, μηνιαίους και ετήσιους 
διαγωνισμούς. Επιπλέον, η αναπαράσταση της εξοικονό-
μησης ενέργειας σε χώρους εργασίας αντικατοπτρίζεται 
γραφικά στην εφαρμογή μέσω της εξέλιξης της ευρωστίας 
εικονικών δένδρων που αντιστοιχούν στο άτομο και την 
ομάδα του», εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο dρ. Αθανάσιος Πα-
παϊωάννου, ερευνητής και μέλος της ερευνητικής ομάδος 
STEcon, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
      Σίγουρα, δεν είναι απλή υπόθεση η παροχή κινήτρων 
στους χρήστες αφού, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαϊωάννου, 
οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν αυτοί το λογαριασμό ρεύ-
ματος και επιθυμούν να εργάζονται σε ένα άνετο περιβάλ-
λον. 
      «Η επιλογή κατάλληλου παίγνιου και των παραμέτρων 
του, όπως για παράδειγμα, το αν θα υπάρχει ανταγωνι-
σμός μεταξύ ατόμων ή ομάδων καθορισμένου πλήθους, 
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερη εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Η καινοτομία της εφαρμογής έγκειται 
στην ενεργοποίηση εγγενώς ιδιοτελών κινήτρων συμπε-
ριφοράς σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στους 
χώρους εργασίας, όπως η κοινωνική πίεση και η αυτοεπι-
βεβαίωση, με τρόπο ελκυστικό, μη παρεμβατικό και καθό-
λου χρονοβόρο για τους εργαζομένους στα περιβάλλοντα 
αυτά», τόνισε.

Εξοικονόμηση μέχρι και 60% στην ηλεκτρική 
ενέργεια
      Η ανάπτυξη της εφαρμογής (το λογισμικό της οποίας 
υλοποιήθηκε από την European Dynamics) διήρκεσε συ-
νολικά 30 μήνες και δοκιμάστηκε με επιτυχία για 6 μήνες 
σε δημόσια κτίρια τριών χωρών της ΕΕ, της Ελλάδας, της 
Ισπανίας και του Λουξεμβούργου και ειδικότερα στην 
Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Αθηναίων, τη Διεύθυνση Βι-
ώσιμης Ενέργειας Καταλονίας και το Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης Λουξεμβούργου. 
      «Δεδομένου ότι οι χώροι είχαν αρκετά διαφορετικά 
μορφολογικά και χρηστικά χαρακτηριστικά (διαμοιραζό-
μενα γραφεία /open-plan, ατομικά γραφεία, εκθεσιακός 
χώρος μουσείου με υψηλή επισκεψιμότητα), μπορούμε να 
πούμε ότι αποδεδειγμένα η εφαρμογή μπορεί να βρει ευ-
ρεία πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες δημό-
σιων χώρων και μάλιστα με υψηλή πιθανότητα επίτευξης 
σημαντικών αποτελεσμάτων εξοικονόμησης ενέργειας», 
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Δημοσθένης Κωτσόπουλος, 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονι-
κού Επιχειρείν ELTRUN.
      «Για παράδειγμα», συνέχισε, «όσον αφορά το κλείσιμο 
των υπολογιστών μετά τις ώρες εργασίας, παρατηρήθηκε 
ότι το παίγνιό μας κατάφερε να μειώσει 60% περίπου της 

σχετικής σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και 
30% περίπου στην Ισπανία. Σε όλους τους χώρους εργασί-
ας, ο ανθρώπινος παράγοντας συνδέεται με μεγάλα ποσο-
στά (40-60%) σπατάλης ενέργειας». 

Διεθνής διάκριση
      Ο σχεδιασμός της εφαρμογής ChArGED βραβεύθηκε από 
το Games and Learning Alliance στο πλαίσιο του European 
Serious Games Competition. Η εφαρμογή έλαβε το ειδικό 
βραβείο της κριτικής επιτροπής (που αποτελούνταν από 
επιλεγμένους ειδικούς στο χώρο των σοβαρών παιγνίων) 
«jury award», αναγνωρίζοντας τον ισχυρό αντίκτυπο που 
έχει στη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνία και το περι-
βάλλον.
      «Τα Ελληνικά πανεπιστήμια είναι δυναμικά παρόντα 
στη διεξαγωγή έρευνας συχνά μέσω ανταγωνιστικών ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης», δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη μεριά της η Κατερίνα Πραματάρη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ και 
επιστημονική υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας SCORE 
(Supply Chain and Demand Management, Collaboration 
and Electronic Services) του ELTRUN.
      Όπως σημείωσε, η ChArGED αποτελεί έμπρακτη απόδει-
ξη του κοινωνικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει η εφαρ-
μογή των σύγχρονων τεχνολογιών του διαδικτύου των 
αντικειμένων (IoT) και των πληροφοριακών συστημάτων 
σε καίρια ζητήματα.
«Τέτοια αποτελέσματα (σ.σ. όπως η συγκεκριμένη εφαρ-
μογή) είναι άμεσα εφαρμόσιμα, και συνεπώς καλύπτουν 
κενά στην αγορά, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες καινοτο-
μίας και επιχειρηματικότητας», επεσήμανε.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμο-
γή ChArGED παρέχονται στη διεύθυνση: http://www.
charged-project.eu.

Σχετικά με το ερευνητικό εργαστήριο ELTRUN
      Τo ELTRUN είναι το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου και Επιχειρείν του ΟΠΑ. Από το 1994 που ιδρύθηκε, 
παράγει έρευνα αιχμής και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
πάνω από 40 διεθνή ερευνητικά έργα. Μέσα από αυτά, το 
ELTRUN έχει συνεργαστεί στενά με πάνω από 150 επιχει-
ρήσεις διεθνώς (Microsoft, Nokia, Unisys, Sema, Sonera, 
Manesman, Procter & Gamble, Oracle, Ericsson, κ.ά.), 
καθώς και παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(LSE, INSEAD, St. Gallen, MIT, Cologne, Esade, Erasmus, 
Cambridge, κ.ά.). Συμμετέχει επίσης ενεργά σε συνεργα-
σίες με την αγορά και σε προγράμματα εκπαίδευσης στε-
λεχών και υποστηρίζει επιστημονικά και τη θερμοκοιτίδα 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του ΟΠΑ 
(ACEin).

CHARGED: ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΟΥ ΣΕ βΑΖΕΙ ΣΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Αύξηση παρουσίασαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τον Ιανουάριο του 2020 οι ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1,422 
δισ. ευρώ έναντι 1,329 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019. 

 Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Ιανουάριο μειώ-
θηκαν στο ποσό των 612 εκατ. ευρώ έναντι 667 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Είναι η πρώτη φορά, την τελευταία πενταετία, που η πρό-
βλεψη του προϋπολογισμού επιβεβαιώνεται όσον αφορά 
στον στόχο που είχε τεθεί για αύξηση του ΑΕΠ πέρυσι, 
αναφέρουν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σε κοινή ανακοίνωση 
τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά τη δημο-
σιοποίηση των σχετικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ. Προ-
σθέτουν δε, πως «συνεχίζουμε, παρά τους αυξημένους 
εξωγενείς κινδύνους, την προσπάθεια, ώστε η καλή εικόνα 
της ελληνικής οικονομίας να αποτυπωθεί, το ταχύτερο 
δυνατό, κατά τον καλύτερο τρόπο, στο πορτοφόλι των 
πολιτών».
Η κοινή αυτή ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛ-

ΣΤΑΤ σχετικά με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 2019 
δείχνουν ότι η Ελλάδα πέτυχε τον στόχο για την ανάπτυξη 
τον οποίο είχε θέσει στον κρατικό προϋπολογισμό τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο. Είναι η πρώτη φορά, την τελευταία πε-
νταετία, που η πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού 
επιβεβαιώνεται.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών 
ενισχύεται. Ένα τμήμα αυτής της ενίσχυσης κατευθύνεται 
στην αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και 
ένα τμήμα αξιοποιείται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
για να ρυθμίσουν οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστι-
κά ταμεία και τις τράπεζες. Το 2ο εξάμηνο το 2019 πάνω 

από 660.000 οφειλέτες ρύθμισαν οφειλές προς την εφορία, 
πάνω από 430.000 οφειλέτες ρύθμισαν οφειλές προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία και πάνω από 149.000 δάνεια ρυθμί-
στηκαν επιτυχώς από τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχεί-
ρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, η ανεργία συρρικνώνεται, 
η επιχειρηματικότητα άρχισε σταδιακά να χρηματοδοτείται 
και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
Συνεχίζουμε, παρά τους αυξημένους εξωγενείς κινδύνους, 
την προσπάθεια, ώστε η καλή εικόνα της ελληνικής οικο-
νομίας να αποτυπωθεί, το ταχύτερο δυνατό, κατά τον κα-
λύτερο τρόπο, στο πορτοφόλι των πολιτών».

Ανάπτυξη της τάξης του 1,9% καταγράφηκε στην ελληνική 
οικονομία το 2019, με το ΑΕΠ να ανέρχεται σε 194,4 δισ. 
ευρώ, από 190,8 δισ. ευρώ το 2018, ση μειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συνέχεια της μείωσης 
του ΑΕΠ κατά 0,7% το δ’ τρίμηνο πέρυσι, σε σύγκριση με 
το γ’ τρίμηνο 2019 και της αύξησης κατά 1% το δ’ τρίμηνο 
2019, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2018. 
    Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς 
της ΕΛΣΤΑΤ, στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,9% πέρυσι, συνέ-
βαλαν τα εξής: 
    *Η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 
1,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,8% 
και της γενικής κυβέρνησης 2,1%). 
    *Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων (ακαθάριστος 
σχηματισμός κεφαλαίου) κατά 0,7%.
    *Η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 
4,8% και η αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσι-
ών κατά 2,5%.
    Μεταξύ δ’ τριμήνου 2019 και δ’ τριμήνου 2018 (αύξη-
ση του ΑΕΠ κατά 1%), καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα 
εξής:

    *Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε 
αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 
1,8% και της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε 1,4%).
    *Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου) αυξήθηκαν 14,4%.
    *Αύξηση 1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,1%, ενώ οι 
εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 2,3%).
    *Μείωση 0,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,8% και οι 
εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 11,2%).
    Για την τριμηνιαία σύγκριση (δ’ τρίμηνο 2019 προς γ΄τρί-
μηνο 2019) και τη μείωση του ΑΕΠ κατά 0,7%, καταγρά-
φηκαν τα ακόλουθα:
    *Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 
0,4% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,7% 
και εκείνη της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε 0,1%).
    *Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πα-
γίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,7%.
    *Μείωση 3,5% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 4,3%, ενώ οι 

εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 5%).
    *Μείωση 5% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 6,3%, ενώ 
οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 0,9%).
    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, προβλέπεται και δεύτερη εκτί-
μηση του ΑΕΠ για το 2019, η οποία είναι προγραμματισμέ-
νη να ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου εφέτος. Η δεύτερη 
εκτίμηση γίνεται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις 
πηγές (όπως έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων, εκτιμή-
σεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυρι-
ών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών 
προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών 
και εξωτερικού εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρ-
νησης, κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων προσφοράς 
και χρήσεων ανά προϊόν. Αυτή η δεύτερη εκτίμηση συν-
δυάζεται με ένα ευρύτερο πρόγραμμα στατιστικών εργα-
σιών που αφορούν την προγραμματισμένη αναθεώρηση 
του έτους βάσης των εθνικών λογαριασμών (από το 2010 
στο 2015). 

ΣΤΑ 1,422 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 
Τον Ιανουάριο του 2020   

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΕΠΙβΕβΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΚΑΤΑ 1,9% ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2019 
- Το ΑΕΠ ανήλθε στα 194,4 δισ. ευρώ έναντι 190,8 δισ. ευρώ το 2018, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ   





Για τη χρήση του εργαστηρίου απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας αίτησης.  Στη  συνέχεια οι 
υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης θα επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/tee-3d-lab

tee_lib@tee.gr



 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΓΡΙΦΟΣ ΟΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-19-22-43                                       09/03/2020

Στους δήμους για να πάρουν απαντήσεις και να λύσουν τους 
γρίφους των τετραγωνικών μέτρων για αποθήκες και γκαράζ 
που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών 
σπεύδουν ιδιοκτήτες ακινήτων και διαχειριστές κτιρίων.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ δεν επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες να διορθώσουν τις επιφάνειες των βοηθητικών 
χώρων στις πολυκατοικίες οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από 
την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, με αποτέλεσμα οι πολίτες 
να είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν τον δήμο τους για να 
ξετυλίξουν το κουβάρι των τετραγωνικών μέτρων που θα 
πρέπει να δηλώσουν προκειμένου να γλιτώσουν από πρόστι-
μα και αναδρομικές χρεώσεις.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ έχει πάρει φωτιά καθώς 
πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων την έχουν επισκε-
φθεί μέχρι σήμερα, έχουν ήδη αποκαλυφθεί πάνω 1,5 εκατ. 
«κρυμμένα» τετραγωνικά μέτρα ακινήτων, ενώ ανοιχτό είναι 
το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή 
δηλώσεων που λήγει στις 31 Μαρτίου.
Για τους κλειστούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, υπόγεια 
γκαράζ) που φωτίζονται από παροχή για κοινόχρηστο χώρο 
πολυκατοικίας και συνιστούν διαιρεμένη ιδιοκτησία οφείλο-
νται τέλη και φόρος, οπότε, κατά γενική αρχή, οφείλεται να 
υποβληθεί δήλωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί, είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε 
έχουν ήδη προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινόχρη-
στων χώρων και καταβάλλονται για αυτές τέλη και φόρος 
μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει οι 
πολίτες να απευθυνθούν στην υπηρεσία του οικείου δήμου 
για να ρυθμιστούν οι σχετικές χρεώσεις (χαρακτηριστικά, για 
τις επιφάνειες που θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι πολυκα-
τοικιών δεν εισπράττεται ΤΑΠ).
Το ίδιο ισχύει και για ης ανοιχτές θέσεις στάθμευσης, εκτός 
από αυτές με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε κοινόχρηστο 
χώρο, για τις οποίες δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ).
Τις ελλείψεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διόρθωση 
των τετραγωνικών μέτρων έχει εντοπίσει η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία 
προτείνει να γίνουν προσθήκες που θα επιτρέπουν: 
- Στον διαχειριστή της πολυκατοικίας να διορθώσει τα κοι-
νόχρηστα τετραγωνικά μέτρα για τα οποία καταβάλλονται 
δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μέσω των λογα-
ριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

- Τη δήλωση της αλλαγής χρήσης του ακινήτου, όπως 
προβλέπει ο νόμος, από επαγγελματική σε κατοικία και αντί-
στροφα, κάτι που είναι δυνατόν στην πλατφόρμα του Δήμου 
Αθηναίων και άλλων δήμων, αλλά δεν προβλέπεται στην 
πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.
-Τη μείωση του εμβαδού του ακινήτου, αναφέροντας πώς 
τεκμηριώνεται αυτή.
-Τη δήλωση των τετραγωνικών επιφανειών βοηθητικών 
χώρων πολυκατοικιών (αποθηκών, πάρκινγκ κ.λπ.) που ηλε-
κτροδοτούνται από την κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας, 
είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη 
προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων 
και καταβάλλονται για αυτές τέλη και φόρος μέσω του λογα-
ριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως χρέωση ΤΑΠ.
Να σημειωθεί ότι μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, 739.866 πολίτες επι-
σκέφτηκαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα https:// tetragonika.
govapp.gr/. Ζητούμενο ήταν να συγκρίνουν σε πρώτη φάση 
τα τετραγωνικά των ακινήτων τους που έχουν δηλώσει στο 
Ε9 με τα δηλωμένα τετραγωνικά που έχουν υποβάλει στον 
οικείο δήμο. Από αυτούς, 59.600 υπέβαλαν αιτήσεις με δι-
ορθωτικές δηλώσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσά 
τους βρίσκονται 1.230 κάτοικοι εξωτερικού. Από τις 59.600 
δηλώσεις οι 50.414 αφορούν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και 
οι 9.187 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
Από τις 59.600 αιτήσεις έχουν προκόψει 1.585.717 τετραγω-
νικά μέτρα επιπλέον προς τους δήμους της χώρας. Πρόκειται 
για ποσοστό 36,48% σε σχέση με τα τετραγωνικά που είχαν 
δηλώσει στο Ε9 και αυτών που είχαν υποβάλει στον δήμο 
τους, προκειμένου να υπολογιστούν τα δημοτικά τέλη.
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Σε δύο φάσεις αναμένεται να προχωρήσει ο διαγωνισμός 
για την απόκτηση συνολικά 1.300 νέων λεωφορείων για 
τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που 
θα αντικαταστήσουν τον σημερινό ιδιαίτερα γηρασμένο 
στόλο.
Ο πρώτος διαγωνισμός, που θα αφορά την προμήθεια 
600 λεωφορείων, αναμένεται να προκηρυχθεί το φθινό-
πωρο και σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, αφορά 200 ηλεκτρικά, 200 
φυσικού αερίου και 200 diesel τελευταίας τεχνολογίας, με 
το κόστος να εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 180200 εκατ. 
ευρώ. Ωστόσο, όπως έχει αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, έχει Συνέχεια στη Σελ 25

προκριθεί και η λύση του leasing για την απόκτηση λεω-
φορείων, καθώς -όπως διευκρινίζει- η όποια προμήθεια 
νέων οχημάτων θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα μέχρι να 
γίνει πραγματικότητα.
Ο διαγωνισμός αναμένεται να έχει αρκετές δικλίδες 
ασφαλείας προκειμένου να μην μπορεί να χαρακτηριστεί 
ευνοϊκός για κάποια εταιρεία. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες 
πηγές, θα τεθεί όρος σύμφωνα με τον οποίο καμία από τις 
συμμετέχουσες εταιρείες δεν θα μπορεί να αναλάβει την 
προμήθεια άνω του 50% των ζητούμενων οχημάτων.
Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο ανά-
δοχοι, οι οποίοι θα μπορούν να προμηθεύσουν μέχρι 300 
οχήματα ο καθένας. Οι τελικοί ανάδοχοι βέβαια μπορεί να 
είναι και περισσότεροι, καθώς θα μπορεί κάποιος ενδια-
φερόμενος να δώσει προσφορά για μία κατηγορία λεω-
φορείων π.χ. μόνο για ηλεκτρικά.
Ολοκλήρωση το 2021
 Στόχος είναι ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί το 2021 και 
να αρχίσει έξι μήνες μετά τις υπογραφές σταδιακά η άφιξη 
της νέας γενιάς αστικών λεωφορείων για Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη.
Σε αυτή την πρώτη φάση από τα 600 λεωφορεία, τα πε-
ρίπου 450 προορίζονται να δρομολογηθούν στην Αθήνα 
και τα υπόλοιπα 150 στη Θεσσαλονίκη. Η χρηματοδότηση 
του έργου θα προέλθει τόσο από την ΕΤΕπ όσο και από 
την ανακατανομή κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο δι-
αγωνισμός είναι απολύτως απαραίτητος, καθώς -για πα-
ράδειγμα- στην Αθήνα μέχρι το 2023 το 80% του στόλου 
θα έχει ξεπεράσει σε ηλικία τα 20 έτη.
Ο δεύτερος διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί το 
2021. Θα αφορά την προμήθεια 750 επιπλέον αστικών 
λεωφορείων. Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
θεωρούν πως με το πέρασμα του χρόνου θα υπάρχει μία 
καλύτερη εικόνα για το μίγμα καυσίμου των λεωφορείων 
για τις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας.
Η βασική σκέψη είναι στον δεύτερο διαγωνισμό να είναι 
αρκετά περισσότερα τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Για τον 
σκοπό αυτό με απόφαση του κ. Καραμανλή, δίδεται το 
δικαίωμα υπογραφής «με εντολή υπουργού» στον γενικό 
γραμματέα Μεταφορών Νίκο Σταθόπουλο, προκειμένου 
να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που 
απαιτούνται για τον διαγωνισμό.
Γραμμές μετρό 
Εν τω μεταξύ, σταδιακά, μέχρι το 2023 σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη θα προστεθούν 21 χιλιόμετρα γραμμών 
μετρό. Σε αυτό το διάστημα το υπουργείο Μεταφορών σε 
συνεργασία με τον ΟΑΣΑ θα αναδιαρθρώσει τις γραμμές 
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Η κυβέρνηση της Ιταλίας, της χώρας που πλήττεται πλέον 
βαρύτερα από οποιαδήποτε άλλη πλην Κίνας εξαιτίας της 
επιδημίας του κοροναϊού, έθεσε χθες Κυριακή το ένα τέταρτο 
του πληθυσμού της σε καραντίνα, μέτρο χωρίς προηγούμενο 
στην Ευρώπη, που αποφασίστηκε να επιβληθεί για να ανα-
σχεθεί η εξάπλωση της ασθένειας COVID-19, που έχει μολύνει 
τουλάχιστον 109.000 ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο και προ-
κάλεσε έναν πρώτο θάνατο στην αφρικανική ήπειρο.
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ) Τέ-
ντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους χαιρέτισε τα «θαρραλέα» μέτρα 
της Ρώμης και τις «αληθινές θυσίες» της Ιταλίας.
Άλλοι 133 θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας που προκαλεί ο 
SARS-CoV-2 καταγράφηκαν τις περασμένες 24 ώρες.
Τα μέτρα περιορισμού, που θα ισχύσουν ως την 3η Απριλίου, 
εκτείνονται σε τεράστια έκταση της βόρειας Ιταλίας, από το 
Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα, ως τη Βενετία, τουρι-
στικό μαγνήτη.
Οι 15 και πλέον εκατομμύρια Ιταλοί που ζουν μέσα σε αυτή 
την «κόκκινη ζώνη» θα δουν τις μετακινήσεις τους να περιο-
ρίζονται δραστικά. Τα σύνορα με τις γειτονικές χώρες παραμέ-
νουν ανοικτά προς το παρόν. Τα δύο μιλανέζικα αεροδρόμια 
και αυτό της Βενετίας μένουν επίσης ανοικτά, αλλά με πολύ 
μειωμένο τον αριθμό των πτήσεων. Οι χώρες που γειτονεύ-
ουν με την Ιταλία (Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Σλοβενία) δια-
βεβαίωσαν ότι δεν θα κλείσουν τα σύνορά τους, ωστόσο θα 
επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς.
Το ριζοσπαστικό μέτρο που ανακοίνωσε χθες η Ρώμη πα-
ραπέμπει σε αυτά που επιβλήθηκαν στην επαρχία Χουμπέι, 
όπου εμφανίστηκε ο SARS-CoV-2 και ξέσπασε η επιδημία της 

  Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τραπεζογραμμάτια 
προκειμένου να σταματήσουμε την εξάπλωση τον κοροναϊό 
προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα 
που ο φονικός ιός συνεχίζει να κλιμακώνεται, «θερίζοντας» 
την Ιταλία αλλά και το Ιράν.

ασθένειας COVID-19 τον Δεκέμβριο (56 εκατομμύρια κάτοικοι 
σε καραντίνα).
Η ανησυχία εξαπλώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις. Ο γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν κάλεσε χθες να 
ακυρωθούν όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή 
χιλίων και πλέον ανθρώπων και να ετοιμαστούν μέτρα στήρι-
ξης της οικονομίας.
Τα κρούσματα αυξάνονται ταχύτατα (και) στη Γερμανία: 
καταγράφονται πλέον 847, δηλαδή δεκαπλάσια από ό,τι μία 
εβδομάδα νωρίτερα.
Η Αίγυπτος ανακοίνωσε χθες τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του 
κοροναϊού, τον πρώτο στην αφρικανική ήπειρο. Επρόκειτο 
για 60χρονο Γερμανό. Παράλληλα, κρουαζιερόπλοιο με 171 
επιβάτες, ανάμεσά τους 101 ξένους τουρίστες, εκκενώθηκε 
στο Λούξορ (νότια) μετά την επιβεβαίωση 45 κρουσμάτων, 
που αύξησε το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί 
στην Αίγυπτο σε τουλάχιστον 48.
Στη Σαουδική Αραβία ανακοινώθηκε ο «προσωρινός» απο-
κλεισμός της επαρχίας Κατίφ (ανατολικά), όπου κυριαρχεί η 
σιιτική μειονότητα και όπου έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα τα 
11 από τα κρούσματα του κοροναϊού στη χώρα. Επρόκειτο 
κυρίως για ανθρώπους που επέστρεψαν από το Ιράν. 
Ενώ στη Μόσχα, ανακοινώθηκε πως όποιος δεν τηρεί την κα-
ραντίνα θα αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Η Ιταλία, με 7.375 κρούσματα και 366 θανάτους, είναι μαζί 
με το Ιράν και τη Νότια Κορέα ανάμεσα στις χώρες που έχουν 
χτυπηθεί περισσότερο από την επιδημία πέραν της ηπειρωτι-
κής Κίνας. Είναι αναμφίβολα η ευρωπαϊκή χώρα που πλήττε-
ται πιο σκληρά.
Στο Μιλάνο, οι δρόμοι ήταν ήρεμοι, σχεδόν άδειοι, χθες Κυ-
ριακή. Οι περιορισμοί οι οποίοι επιβλήθηκαν αφορούν όλη 
τη Λομβαρδία και τις επαρχίες Μόντενα, Πάρμα, Πιατσέντσα, 
Ρέτζο Εμίλια, Ρίμινι, Πέζαρο και Ούρμπινο, Αλεσάντρια, Άστι, 
Πάδοβα, Τρεβίζο και Βενετία.
Μουσεία, γήπεδα, πισίνες, ντισκοτέκ, παμπ και άλλα νυχτε-
ρινά κέντρα, αίθουσες παιγνίων και άλλοι χώροι δημόσιων 
συναθροίσεων θα πρέπει να κλείσουν, ορίζει το διάταγμα που 
υπέγραψε ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζουζέπε 
Κόντε.

με βασικό κορμό των συγκοινωνιών το δίκτυο μετρό. Η 
τελευταία μεγάλη αναδιάρθρωση γραμμών είχε γίνει το 
2005. Βάσει αυτής, θα καταγραφούν οι νέες ανάγκες για 
γραμμές άρα και για τον αναγκαίο στόλο των δύο πόλεων.
Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τα ΚΤΕΛ που αναλαμβάνουν 
περιφερειακές γραμμές, η λειτουργία το 2023, της γραμ-
μής Ν.Σ. Σταθμός - Νέα Ελβετία και η γραμμή Καλαμαριάς 
θα σημάνουν τη διακοπή αρκετών γραμμών και τη δρο-
μολόγηση άλλων τοπικών που θα αναλάβουν να τροφο-
δοτούν το δίκτυο μετρό, όπως συμβαίνει και στην Αθήνα.
Με αυτό τον τρόπο, όπως επισημαίνει παράγοντας των 
αστικών συγκοινωνιών, θα μειωθεί ο απαιτούμενος αριθ-
μός οχημάτων, αλλά και θα επιτευχθεί ποιοτικότερο συ-
γκοινωνιακό έργο με καλύτερες συχνότητες προς όφελος 
των επιβατών.

Ο διεθνής οργανισμός συμβουλεύει όσους καθημερινά έρχο-
νται σε επαφή με χαρτονομίσματα να πλένουν συχνά τα χέρια 
τους, καθώς ο Covid-19 παραμένει στην επιφάνειά τους για 
αρκετές μέρες. 
Μάλιστα ο ΠΟΥ μας προτρέπει να επιλέγουμε τις ψηφιακές 
συναλλαγές προκειμένου να αποφεύγουμε όσο περισσότερο 
γίνεται το «πάρε-δώσε» των χαρτονομισμάτων. 
Οι τελευταίες συμβουλές του ΠΟΥ σχετικά με τον κοροναϊό έρ-
χονται την ώρα που ο φονικός ιός  έχει ξεπεράσει τα 100.000 
κρούσματα, φτάνοντας σε όλες τις ηπείρους εκτός από την 
Ανταρκτική.
Αρκετά μεγάλα αθλητικά γεγονότα κυρίως σε Ευρώπη, Κίνα 
και Ιράν έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί καθώς οι αρμόδιοι 
υγείας αγωνίζονται για να περιορίσουν τον ιό.
Κίνα: H απολύμανση και η καραντίνα χαρτονομισμάτων στην 
Κίνα
Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλούν τα μέτρα που ελήφθησαν 
σε Κίνα και Νότια Κορέα σχετικά με τον καθαρισμό των τρα-
πεζογραμματίων.
Οι δημόσιες υπηρεσίες εκεί λοιπόν απολύμαναν και απομόνω-
σαν χρησιμοποιημένα τραπεζογραμμάτια.
Εκτός αυτού χρησιμοποιήθηκε υπεριώδες φως προκειμένου 
να αποστειρώσουν τα χαρτονομίσματα, ενώ στη συνέχεια τα 
μετρητά έμπαιναν σε καραντίνα για 14 μέρες πριν «επανέλ-
θου» στην κυκλοφορία.
Μάλιστα η κεντρική τράπεζα της Κίνας πραγματοποίησε έκτα-
κτη έκδοση ύψους 4 δισεκατομμυρίων γιουάν (σ.σ. επίσημο 
νόμιμα της Κίνας) στην επαρχία Γουάν, όπου αποτελεί και το 
επίκεντρο της επιδημίας.
ΠΟΥ: Να πλένουμε τα χέρια μας όταν αγγίζουμε χαρτονομί-
σματα
Όσον αφορά την Ευρώπη, η  Τράπεζα της Αγγλίας έχει ανα-
γνωρίσει ότι τα τραπεζογραμμάτια μπορούν να μεταφέρουν 
βακτήρια του κοροναϊού, αλλά δεν υπάρχει πλάνο ώστε να 
ληφθούν τόσο αυστηρά μέτρα. 
Ένας εκπρόσωπος της ΠΟΥ δήλωσε στην Telegraph: «Γνωρί-
ζουμε ότι τα χρήματα αλλάζουν συχνά τα χέρια και μπορούν 
να μεταφέρουν όλα τα είδη βακτηρίων και ιών.
«Θα συμβουλεύαμε τους ανθρώπους να πλένουν τα χέρια 
τους μετά το χειρισμό χαρτονομισμάτων και να μην αγγίζουν 
το πρόσωπό τους», τόνισε ο εκπρόσωπος.
Επιστημονικά πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιο είναι το 
ακριβές χρονικό διάστημα που ο κοροναϊός μπορεί να επιβι-
ώσει εκτός του ανθρώπινου οργανισμού.
Ωστόσο σύμφωνα με ανάλυση 22 προηγούμενων μελετών 
σχετικές με παρόμοιους ιούς, όπως ο NARS και ο SARS, εκτι-
μάται ότι οι κοροναϊοί μπορούν να παραμείνουν πάνω σε 
άψυχες επιφάνειες για έως και εννέα ημέρες σε θερμοκρασία 
δωματίου.


