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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 9 και 10 
Ανακοινώθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα λόγω κο-
ρωνoϊού  - Φορολογικές, ασφαλιστικές διευκολύνσεις και επιπλέον 
δαπάνες υγείας, περιλαμβάνονται στα πρώτα οικονομικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνoϊού   
Σελ 1, 3,4,5,6, 7, 8  
«Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ - Όραμα και ευκαιρίες 
επενδύσεων»  - Κυρ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά 
ανάπτυξης. Το αφήγημα στις ελληνογερμανικές σχέσεις αλλάζει, 
είμαστε ισότιμοι εταίροι» -  «Η νέα κυβέρνηση άρχισε με τόλμη τις 
μεταρρυθμίσεις, για ένα περιβάλλον φιλικό προς επενδύσεις», δήλω-
σε η Ά. Μέρκελ - Αποφασισμένη να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις 
για τη διευκόλυνση επενδύσεων η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο 
Άδ. Γεωργιάδης  - Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε νέα ανάκαμψη, 
δήλωσε ο Γερμανός υπ. Οικονομίας, Π. Αλτμάιερ - Μνημόνιο συνερ-
γασίας ΔΕΗ - RWE στους τομείς των ΑΠΕ και της απολιγνιτοποίησης    
- Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια
Σελ 11
Την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και άμεσες δράσεις δια-
χείρισης της «υγειονομικής κρίσης» ζητά το ΕΒΕΠ από την Ε.Ε.   
Σελ 12 
Δημήτρης Οικονόμου: Χρήσεις γης και προστατευόμενες περιοχές
Σελ 13 
Ρέθυμνο: Κατατέθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ο φάκελος για την αδειοδότηση 
του υδατοδρομίου
Σελ 14 
Βουλή: Ξεκίνησε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξερ-
γασία του νομοσχεδίου για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξι-
οδοτικών Παροχών
Σελ 15 
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ): Η ζήτηση για πετρέλαιο οδεύει 
προς μείωση για πρώτη φορά από το 2009 λόγω του κορωνοϊού   
Σελ 16 
Οκτώ οδηγίες από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για 
την προστασία των ευπαθών ομάδων από τον κορωνοϊό
Σελ 17 
Η Ευρώπη χρηματοδοτεί πρωτοπόρα προγράμματα βιώσιμης αστι-
κής ανάπτυξης
Σελ 18 και 19 
Αυξημένη συμμετοχή κάτω από τη γυάλινη οροφή - Νέα μελέτη του 
ΕΚΤ για τη θέση της γυναίκας στο ελληνικό σύστημα έρευνας και 
καινοτομίας
Σελ 19
Σε διάλυση οδηγείται ο κλάδος Οργάνωσης Συνεδρίων και Εκθέσε-
ων λόγω COVID-19
Σελ 20  
Αυξημένος ο τζίρος στον τομέα των μεταφορών το δ’ τρίμηνο 2019, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
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:

Φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και επιπλέον 
δαπάνες για το σύστημα υγείας, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η 
πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τον κορωνοϊό, που ανακοίνωσαν από κοινού 
τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.  Παράλληλα, προαναγγέλθηκαν νέες πρωτοβουλίες, που θα 
συνιστούν την δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των συναρμόδιων 
υπουργείων, και οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτηση στα αρ-
μόδια ευρωπαϊκά όργανα τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτών 
των πρωτοβουλιών, προς την κατεύθυνση της πρόληψης της 
εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, όσο 
και τόνωσης της ρευστότητας και διαφύλαξης της απασχόλησης, 
ζητείται η εξαίρεση, ως προς τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώ-
σεις, από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται 
σε έκτακτες περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Ενώ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξεκινά ένα σύστημα πα-

ρακολούθησης των επιπτώσεων κατά κλάδο και γεωγραφική πε-
ριοχή, ώστε να καταγράφονται σε καθημερινή βάση οι επιδράσεις 
από τη νόσο, όπου σημαντικό κομμάτι είναι τα φορολογικά έσοδα. 
Σύμφωνα με τους αρμόδιους παράγοντες, έως το τέλος Φεβρου-
αρίου δεν υπήρξαν προβλήματα, αλλά ο Μάρτιος μεταφέρει μια 
πρώτη εικόνα δυσκολιών. 
Η πρώτη δέσμη των μέτρων θα αποτυπωθεί σε Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς θα 
πληρώνονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που θα κλείνουν, 
λόγω κορωνοϊού, με εντολή της κυβέρνησης. 
Όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας 
Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός 
Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, παρόντος του διοικητή της 
ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα μέτρα εδράζονται πάνω σε 4 πυλώνες. 
Αναλυτικά στις σελ 9 και 10.

«Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανάπτυξης», δήλωσε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Ελ-
ληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται 
σήμερα στο Βερολίνο, τονίζοντας ότι το αφήγημα στις ελληνο-
γερμανικές σχέσεις αλλάζει, με τη σχέση πιστωτή-δανειολήπτη 
να αντικαθίσταται από την σχέση ισότιμων εταίρων, η οποία 
μπορεί να δημιουργήσει επενδύσεις προς όφελος και των δύο 
χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε για την αποφασιστικό-
τητα της κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς την 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, παρά τα προβλήματα που 
αναπόφευκτα δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού. «Η κρίση κά-
νει το έργο μας πιο περίπλοκο, αλλά δεν αποτελεί άλλοθι για κα-
θυστέρηση. Τα νέα προβλήματα μάς οδηγούν να επιταχύνουμε 
και όχι να επιβραδύνουμε τα βήματά μας, προκειμένου να την 
απορροφήσουμε το συντομότερο», δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός, ο οποίος ταυτόχρονα επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για 
τα θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και αυτά των οικονομικών 
συνεπειών από την επιδημία. «Είναι ξεκάθαρο ότι το 2020 θα 
είναι διαφορετικό από ό,τι προβλέπαμε. Και οι δημοσιονομικοί 

στόχοι που τέθηκαν σε άλλη συγκυρία, ενδεχομένως να μην 
μπορούν να επιτευχθούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την 
οποία όλοι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτή τη φορά 
πρέπει δημοσιονομικά και οικονομικά να αντιδράσουμε γρήγο-
ρα προκειμένου να μην αφήσουμε αυτή την οικονομική κρίση 
να μας θυμίσει παλιές κακές εποχές», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η 
Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι πλέον 
ανοιχτή σε επενδύσεις και διαθέτει την ικανότητα να αντιμετω-
πίζει τυχόν δυστοκίες» και ανέφερε μια σειρά συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων, μεταξύ των οποίων οι αλλαγές στο Σύνταγμα και η 
διακυβέρνηση από μια μονοκομματική κυβέρνηση η οποία έχει 
τη βούληση και την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις.
«Σε αυτή τη νέα εποχή προσβλέπουμε στη Γερμανία ως στρα-
τηγικό εταίρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός και χαιρέτισε το 
γεγονός ότι οι γερμανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα διατήρησαν το σύνολο των θέσεων εργασίας τους 
ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Αναλυτικά στις σελ 3,4,5,6,7και 8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Φορολογικές, ασφαλιστικές διευκολύνσεις και επιπλέον δαπάνες υγείας, 
περιλαμβάνονται στα πρώτα οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
- ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 
Κυρ. Μητσοτάκης:«Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Το αφήγημα στις 
ελληνογερμανικές σχέσεις αλλάζει, είμαστε ισότιμοι εταίροι»
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Το Olympia Forum θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 26 Απριλίου 
2020 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
στην Αρχαία Ολυμπία, από την καθημερινή εφημερίδα «Πατρίς». 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και θέμα του συνεδρίου είναι: «Προκλήσεις και Προ-
οπτικές: Σχέδιο Συνοχής και Ανάπτυξης 2021 - 2027». 
  Στόχος του Olympia Forum είναι –όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση- να αποτελέσει μια πλατφόρμα προκειμένου να ανα-
δειχθούν επιλεγμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και οι 
πρακτικές καλής διακυβέρνησης εντός των Ευρωπαϊκών Διαρ-
θρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα διεξαχθεί, από τις 23 μέχρι τις 27 
Μαΐου 2020, τo 11o συνέδριο παγκόσμιας εμβέλειας με τίτλο: 
«Cities on Volcanoes».
Το συνέδριο –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση-  προωθεί τη 

διακλαδική εφαρμοσμένη έρευνα με τη συμμετοχή και συ-
νεργασία εκπροσώπων των Φυσικών και Κοινωνικών Επι-
στημών και της Πολιτικής Προστασίας.
Φέροντας το θεματικό τίτλο «Volcanoes and society: 
environment, health and hazards» («Ηφαίστεια και Κοινω-
νία: περιβάλλον, υγεία και κίνδυνοι») το 11 CoV θα εστιάσει:
- στη διακλαδική επιτήρηση, μοντελοποίηση και πρόγνωση 
της δυναμικής και επικινδυνότητας των ηφαιστείων
- στην επιστήμη αντιμετώπισης κινδύνων σε ηφαιστειακές 
περιοχές
- στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στους ηφαιστειακούς 
κινδύνους
- στη γεωλογική κληρονομιά και τα γεωπάρκα.
  Το Cities on Volcanoes 11 συνδιοργανώνεται από την 

επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ηφαιστειολογίας και Χη-
μείας του Εσωτερικού της Γης (International Association of 
Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior - IAVCEI) 
το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το ΠΜΣ 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και 
Κρίσεων» και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.
«Η διοργάνωση του CoV στην Ελλάδα αποτελεί εξαιρετική ευ-
καιρία δικτύωσης, προβολής των Ελληνικών πρωτοβουλιών 
και ερευνών που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, αλλά 
και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πρακτικών», 
σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Πληροφορίες: 
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/ 

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab και το 
Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ), συνδιοργανώνουν  το 8ο Συνέδριο 
Μετρολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 
Μαΐου, 2021, στη Θεσσαλονίκη (Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ).
Το συνέδριο –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- φιλο-
δοξεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προ-
βληματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της μετρολογίας λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την 
αναβάθμιση των Εθνικών & Ευρωπαϊκών εργαστηρια-
κών και μετρολογικών υποδομών.
Η θεματολογία του 8ου συνεδρίου θα περιλαμβάνει 

όλους τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με έμ-
φαση να δίδεται στις Χημικές Μετρήσεις.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές 
παρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα 
με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκ-
θεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
μετρήσεων.  
Πληροφορίες: 
https://www.greekmetrology.gr/conferences/8th-metrology-conference/ 
https://www.chem.auth.gr/proti-anakinosi-8o-synedrio-metrologias/, 
e-mail:  info@greekmetrology.gr

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2021-2027»   

«ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ»

8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

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



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκβιάζονται από 
κανέναν, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
αναφερόμενος στις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας σε 
ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και διακήρυξε τη βούληση 
και την δυνατότητα της Ελλάδας και της ΕΕ να διαφυλά-
ξουν τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ.
Ά. Μέρκελ: Πλήρης στήριξη στην Ελλάδα
   «Αποδείξαμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε την εθνι-
κή και την ευρωπαϊκή κυριαρχία», δήλωσε ο κ. Μητσο-
τάκης από το βήμα του Ελληνογερμανικού Οικονομικού 
Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο και ευχαρί-
στησε την Ευρώπη, αλλά και πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ 
των οποίων η Γερμανία, για την έμπρακτη απόδειξη της 
αλληλεγγύης τους σε αυτή την συγκυρία. «Καιρός να απο-
δείξουν όλοι ότι εννοούν και ότι επιδιώκουν τη σοβαρή 
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού», συμπλήρωσε, με το 

βλέμμα στις επικείμενες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
   Αναφερόμενος στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου 
Ταγίπ Ερντογάν με την ηγεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο 
πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να γίνει η αρχή για 
την αποκλιμάκωση της κατάστασης, τονίζοντας ωστόσο 
ότι θα πρέπει να υπάρξει έμπρακτη αλλαγή στη στάση της 
Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, «αποπειράται να καταστή-
σει παράνομους εισβολείς δεκάδες χιλιάδες μετανάστες 
για δικά της συμφέροντα, παραβιάζοντας με ωμό τρόπο 
τα σύνορα μας».
   Αν ο κ. Ερντογάν επιθυμεί να αναθεωρηθεί η Κοινή Δή-
λωση την οποία ο ίδιος κατεδάφισε στην πράξη, σημείωσε 
ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να αποσύρει τους απελπισμέ-
νους που συγκέντρωσε στον Έβρο, να δεχθεί πίσω όσους 
παράνομους έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα, να εξετάσει 
βελτιώσεις στην Κοινή Δήλωση, π.χ. με κοινές περιπολίες 
της ακτοφυλακής με την FRONTEX και στα τουρκικά χωρι-

κά ύδατα για τον έλεγχο των διακινητών και να δεχτεί επι-
στροφές παράνομων μεταναστών όχι μόνο από τα νησιά 
του Αιγαίου, αλλά και από την ενδοχώρα.
   «Η Ελλάδα πάντα αναγνωρίζει κρίσιμο ρόλο της Τουρ-
κίας στη διαχείριση και χρειάζεται την βοήθεια της ΕΕ, 
αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες απειλών 
και εκβιασμών, χρησιμοποιώντας κατατρεγμένους ως 
πιόνια», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαιρέτισε 
την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλημάτων των 
ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα. 
«Καλώ όσο περισσότερους να συμμετάσχουν σε αυτή την 
έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης. Είναι ένα βάρος που 
δεν μπορούν να σηκώσουν μόνο Ελλάδα και Γερμανία», 
δήλωσε και επισήμανε ότι κανονικά αυτή την ευθύνη θα 
έπρεπε να την αναλάβουν όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ.

«Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανάπτυξης», δήλωσε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 
Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ που πραγματο-
ποιείται σήμερα στο Βερολίνο, τονίζοντας ότι το αφήγη-
μα στις ελληνογερμανικές σχέσεις αλλάζει, με τη σχέση 
πιστωτή-δανειολήπτη να αντικαθίσταται από την σχέση 
ισότιμων εταίρων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει επεν-
δύσεις προς όφελος και των δύο χωρών.
Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα 
της κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς την 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, παρά τα προβλήματα 
που αναπόφευκτα δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού. 
«Η κρίση κάνει το έργο μας πιο περίπλοκο, αλλά δεν 
αποτελεί άλλοθι για καθυστέρηση. Τα νέα προβλήματα 
μάς οδηγούν να επιταχύνουμε και όχι να επιβραδύνου-
με τα βήματά μας, προκειμένου να την απορροφήσουμε 
το συντομότερο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος 
ταυτόχρονα επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύ-
τερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για 
τα θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και αυτά των οικονο-
μικών συνεπειών από την επιδημία. «Είναι ξεκάθαρο ότι 
το 2020 θα είναι διαφορετικό από ό,τι προβλέπαμε. Και οι 
δημοσιονομικοί στόχοι που τέθηκαν σε άλλη συγκυρία, 

ενδεχομένως να μην μπορούν να επιτευχθούν. Αυτή είναι 
μια πραγματικότητα την οποία όλοι πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας και αυτή τη φορά πρέπει δημοσιονομικά και 
οικονομικά να αντιδράσουμε γρήγορα προκειμένου να 
μην αφήσουμε αυτή την οικονομική κρίση να μας θυμίσει 
παλιές κακές εποχές», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιά-
ζει η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα 
είναι πλέον ανοιχτή σε επενδύσεις και διαθέτει την ικανό-
τητα να αντιμετωπίζει τυχόν δυστοκίες» και ανέφερε μια 
σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων 
οι αλλαγές στο Σύνταγμα και η διακυβέρνηση από μια μο-
νοκομματική κυβέρνηση η οποία έχει τη βούληση και την 
ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις.
«Σε αυτή τη νέα εποχή προσβλέπουμε στη Γερμανία ως 
στρατηγικό εταίρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός και χαιρέ-
τισε το γεγονός ότι οι γερμανικές εταιρίες που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα διατήρησαν το σύνολο των θέσε-
ων εργασίας τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
«Τώρα είναι η ευκαιρία να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν 
την ανάπτυξη», προσέθεσε και έκανε λόγο για τα περιθώ-
ρια περαιτέρω ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού, 
αλλά κυρίως των νέων τομέων, όπως η πράσινη ενέργεια, 

η φαρμακευτική τεχνολογία, η διαχείριση απορριμμάτων 
κ.λπ. Αναφέρθηκε μάλιστα ενδεικτικά στην μελέτη σκοπι-
μότητας που εκπονείται με την Volkswagen, προκειμένου 
ένα ελληνικό νησί να μετατραπεί σε κέντρο αυτόνομης 
οδήγησης, αλλά και στην «εμβληματική», όπως είπε, συμ-
φωνία της ΔΕΗ με την RWE, με αφορμή την οποία τόνισε 
την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει 
ταχύτατα στην απολιγνιτοποίηση και να διεκδικήσει μεγά-
λο μερίδιο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ταμείο.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την 
ομιλία του επαναλαμβάνοντας ότι πιστεύει στη σημασία 
αυτού του νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ελλάδας- Γερμα-
νίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, άντεξαν «και έχουμε τώρα 
την δυνατότητα να τις ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο», 
βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.
«Εδώ βάζουμε τα θεμέλια για την επόμενη και την μεθε-
πόμενη μέρα. Και σας θέλουμε συμμάχους και αρωγούς 
σε αυτή την προσπάθεια», συμπλήρωσε και απηύθυνε 
πρόσκληση προς την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ, η οποία 
βρισκόταν στην αίθουσα, να επισκεφθεί την Ελλάδα με 
την ευκαιρία της ΔΕΘ 2020, όπου η Γερμανία είναι η τι-
μώμενη χώρα.

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ - ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν εκβιάζονται από κανέναν

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Το αφήγημα στις ελληνογερμανικές σχέσεις αλλάζει, είμαστε ισότιμοι εταίροι»
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Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
«Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ - Όραμα και 
ευκαιρίες επενδύσεων», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει 
ως εξής: Αγαπητή Άνγκελα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί 
συνδιοργανωτές αυτού του ελληνογερμανικού forum, 
θέλω καταρχάς να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά για 
την πολύ σημαντική συμμετοχή σε αυτό το φόρουμ, σε 
δύσκολους καιρούς. Αντιλαμβάνομαι ότι το ενδιαφέ-
ρον σας για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ισχυρότερο 
από τον φόβο σας για τον κορονοϊό. Κάτι το οποίο το 
αναγνωρίζω ως ιδιαίτερα σημαντικό και ενθαρρυντικό 
αλλά βρίσκομαι στο Βερολίνο σε μία συγκυρία η οποία 
είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, για τη Γερμανία, κρίσιμη 
για την Ευρώπη, γιατί δίπλα στο μέτωπο της οικονομίας, 
αντιμετωπίζουμε και δύο πρόσθετες προκλήσεις:
Την απόπειρα της Τουρκίας να καταστήσει ουσιαστικά 
παράνομους εισβολείς, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες 
-για δικά της ανταλλάγματα- παραβιάζοντας με ωμό 
τρόπο τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Καλού-
μαστε όμως να αντιμετωπίσουμε και την επιδημία του 
κορονοϊού, που εξαπλώνεται, με πολύ γρήγορους ρυθ-
μούς, δυστυχώς, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή 
των πολιτών σε όλη την υφήλιο. Και με -καθώς φαίνε-
ται- σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική 
δραστηριότητα.
Μεταφέροντας την εικόνα από την πατρίδα μου, θέλω 
να είμαι ρεαλιστής. Πράγματι, η Ελλάδα ήδη βρίσκεται 
σε μια τροχιά ανάπτυξης, τα νέα προβλήματα την οδη-
γούν ουσιαστικά να επιταχύνει και όχι να επιβραδύνει τις 
αλλαγές που ούτως ή αλλιώς σχεδίαζε. 
Η ασύμμετρη απειλή εξ ανατολών, αναδιατάσσει εκ των 
πραμάτων τις εθνικές της προτεραιότητες. Και η υγειο-
νομική κρίση είναι αλήθεια, ότι κάνει πιο πολύπλοκο το 
έργο μας.
Θέλω, όμως, να είμαι αισιόδοξος: Η Ευρώπη ξέρει να ξε-
περνά εμπόδια. Όπως και η χώρα μου. Δείξαμε τις τελευ-
ταίες δέκα μέρες ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε την 
εθνική, αλλά και την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η Ελλάδα, 
αλλά και η Ευρώπη δεν εκβιάζεται από κανέναν. Αποδεί-
ξαμε τη στιγμή της κρίσης ότι έχουμε τόσο τη βούληση, 
όσο και την αποτελεσματικότητα να φυλάξουμε τα κοινά 
μας σύνορα. Εξ αντικειμένου, λοιπόν, και η ατζέντα της 
σημερινής μας συνάντησης διευρύνεται από τα θέματα 

της επικαιρότητας. Με πρώτο το Μεταναστευτικό. Τα 
λόγια της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλας φον ντερ Λάιεν, ότι «η Ελλάδα είναι η ασπίδα της 
Ευρώπης» αποτελούν την πυξίδα μας. Και η παρουσία 
όλης της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 
λίγες μέρες στον Έβρο δεν υπήρξε μόνο μία συμβολική 
κίνηση. Αλλά ένα πολύ ουσιαστικό, ένα πολύ σοβαρό 
γεωπολιτικό γεγονός. Και βέβαια η βοήθεια που μας 
παρείχαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε διμερές επίπεδο 
αποτελεί και έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλλη-
λεγγύης. Όταν χρειαστήκαμε, αγαπητή Άνγκελα, τους 
φίλους μας αυτοί μας στήριξαν. Όχι μόνο ηθικά, αλλά 
και υλικά, γιατί και εμείς προστατεύουμε ένα από τα πιο 
σοβαρά ευρωπαϊκά κεκτημένα, την ακεραιότητα των 
εξωτερικών μας συνόρων.   
Στο Μεταναστευτικό, λοιπόν, εισερχόμαστε σε μία νέα 
φάση. Και είναι καιρός να αποδείξουν όλοι, αν εννοούν, 
αν επιδιώκουν, τη σοβαρή αντιμετώπισή του. Ο πρόε-
δρος Ερντογάν θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα στις Βρυ-
ξέλλες. Θεωρώ θετική αυτήν την εξέλιξη. Και ελπίζω να 
είναι η αρχή της αποκλιμάκωσης της κρίσης. Όμως, για 
να μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά πώς η Τουρκία 
μπορεί να ξαναγίνει σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μεταναστευτικής 
κρίσης, πρέπει να υπάρξει μία έμπρακτη αλλαγή στην 
πολιτική της Άγκυρας. Αν ο κύριος Ερντογάν επιθυμεί 
να αναθεωρηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τουρκίας για το μεταναστευτικό, μία δήλωση που ο ίδιος 
κατεδάφισε στην πράξη, τώρα του δίνεται η ευκαιρία να 
προβεί σε μία σειρά κινήσεων.
Πρώτα απ’ όλα να αποσύρει αμέσως τους απελπισμέ-
νους που συγκέντρωσε στον Έβρο. Να πάψει να χρησι-
μοποιεί και να τους υποκινεί διασπείροντας fake news 
και προπαγάνδα. Να δεχθεί πίσω με γρήγορες, συνοπτι-
κές διαδικασίες όσους παράνομους έχουν συλληφθεί σε 
ελληνικό έδαφος.
Να εξετάσει και άλλες πιθανές βελτιώσεις στη συμφω-
νία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Όπως π.χ. κοινές 
περιπολίες της ακτοφυλακής και άλλων αρχών με την 
Frontex, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα τουρκικά 
χωρικά ύδατα, για τον έλεγχο των ροών από την περι-
οχή του. Τόσο από την ξηρά, όσο και από την θάλασσα.
Και βέβαια, οι επιστροφές όσων παρανόμως, περνούν 

στην Ελλάδα από την Τουρκία πρέπει να γίνονται πλέον, 
όχι μόνο από τα νησιά του Αιγαίου που τόσο έχουν δο-
κιμαστεί. Αλλά και από την ενδοχώρα της πατρίδας μου.
Η Ελλάδα πάντοτε -και θέλω να είμαι απολύτως σαφής 
σε αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με την 
Καγκελάριο- αναγνώριζε και αναγνωρίζει ότι η Τουρκία 
έχει να διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση 
του προσφυγικού προβλήματος και χρειάζεται τη βο-
ήθεια της Ευρώπης για να το κάνει. Αυτό, όμως, δεν 
μπορεί να γίνει -και αυτό νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβά-
νονται πια- υπό συνθήκες απειλών και εκβιασμών χρη-
σιμοποιώντας κατατρεγμένους ανθρώπους ως πιόνια σε 
γεωπολιτικές φιλοδοξίες.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω και την από-
φαση την οποία πήρε ο κυβερνητικός συνασπισμός, 
χθες το βράδυ, η Γερμανία να ηγηθεί μιας προσπάθει-
ας την οποία έχουμε αναλάβει εδώ και πολύ καιρό ως 
Ελλάδα, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Των παιδιών, των 
εφήβων πού βρίσκονται εγκαταλελειμμένα και σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες στην πατρίδα μου. Χαίρομαι ιδιαίτε-
ρα που θα έχουμε την ευκαιρία την Πέμπτη, στην Αθήνα 
-καλώς εχόντων των πραγμάτων- να υποδεχτούμε, για 
άλλη μία φορά, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, την αρμόδια Επίτροπο, για να συνδιαμορφώσουμε 
ένα σύμφωνο εθελοντικής μετεγκατάστασης παιδιών 
και εφήβων από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Και καλώ εδώ, από το Βερολίνο, όσο το δυνατόν περισ-
σότερες Ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν σε αυτήν 
την έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης. Δεν είναι ένα 
βάρος το οποίο πρέπει να σηκώσει μόνη της η Ελλάδα. 
Ή μόνη της η Ελλάδα και η Γερμανία. Πρέπει και άλλες 
χώρες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε 
περίπου για 5.000 παιδιά. Ένα σημαντικό μέρος αυτών 
των παιδιών και εφήβων μπορεί να τα κρατήσει και να 
τα φιλοξενήσει η Ελλάδα, τα υπόλοιπα θα έπρεπε κανο-
νικά να κατανεμηθούν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Θα ήταν ένα πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα έμπρακτης 
αλληλεγγύης για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται περισ-
σότερο από αυτήν την κρίση. 
Συνέχεια στη σελ 5

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ - ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
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Συνέχεια από τη σελ 4

Έρχομαι τώρα, στο δεύτερο μέτωπο το οποίο κυρι-
αρχεί στην επικαιρότητα, αυτό της επιδημίας του κο-
ρονοϊού. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, στη χώρα μας 
ευτυχώς μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακόμα καμία απώ-
λεια, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια 
επιδημία η οποία εξαπλώνεται.  Εξαπλώνεται γρήγο-
ρα και η πρώτη προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης, θα 
πρέπει να είναι η θωράκιση της δημόσιας υγείας και η 
λήψη μέτρων για την προστασία των πιο ευάλωτων, 
αυτών που κινδυνεύουν περισσότερο από αυτήν την 
επιδημία.    
Σήμερα ανακοινώσαμε και ένα πρώτο πλέγμα μέτρων 
υποστήριξης της οικονομικής δραστηριότητας. Αλλά 
και στήριξης του κόσμου της εργασίας, καθώς όλοι 
προσαρμοζόμαστε σε μία νέα πραγματικότητα όπου 
πολλοί συμπολίτες μας θα πρέπει να απουσιάζουν, 
δυστυχώς από τη δουλειά τους, είτε γιατί θα πρέπει να 
φροντίζουν τον εαυτό τους, είτε γιατί μπορεί να πρέπει 
να φροντίζουν παιδιά, τα οποία θα μένουν στο σπίτι 
καθώς ολοένα και περισσότερα σχολεία θα κλείνουν.
Κανένα μαζικό μέτρο, ωστόσο, θέλω να το τονίσω 
αυτό και πάλι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατο-
μική ευθύνη. Στις ανοιχτές, δημοκρατικές κοινωνίες, 
όπως οι δικές μας, καμία κεντρική απόφαση δεν απο-
δίδει αν δεν την συμμερίζονται πρώτα και πάνω απ’ 
όλα οι ίδιοι οι πολίτες. Μερικά απλά μέτρα για τα οποία 
μιλάμε συνέχεια, προσωπική υγιεινή, αποφεύγουμε 
μέχρι και τις χειραψίες, το κάναμε πράξη με την κυρία 
Καγκελάριο, μην νομίζετε ότι είμαστε τσακωμένοι αν 
δείτε τα σχετικά πλάνα, αυτό επιβάλλουν οι κανόνες 
της υγιεινής. Αποφυγή των συναθροίσεων, των με-
γάλων συναθροίσεων, κυρίως η προφύλαξη των πιο 
αδύναμων, των πιο ευάλωτων, αυτά είναι τα μέτρα 
στα οποία πρέπει όλοι να δώσουμε τη μεγαλύτερη 
δυνατή φροντίδα. Και ναι, βέβαια, απαιτείται αγαπητή 
Άνγκελα και περισσότερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μόλις ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου ότι δρομολογείται μία τηλεδιάσκεψη για 
να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα 

την ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Μία 
απάντηση που έχει μία πτυχή δημόσιας υγείας, αλλά 
έχει και μία οικονομική πτυχή. Είναι ξεκάθαρο ότι το 
2020 θα είναι μία διαφορετική χρόνια από αυτήν την 
οποία προβλέπαμε. Και είναι επίσης βέβαιο ότι και  
δημοσιονομικοί στόχοι οι οποίοι μπορεί να τέθηκαν 
σε άλλες συγκυρίες, ενδεχομένως να μην μπορούν 
να επιτευχθούν. Αυτή είναι μία πραγματικότητα την 
οποία όλοι θα λάβουμε υπόψη μας και αυτή τη φορά 
πρέπει και δημοσιονομικά και οικονομικά να αντιδρά-
σουμε γρήγορα, ώστε να μην αφήσουμε αυτήν την 
οικονομική κρίση να μας θυμίσει παλιές, κακές εποχές. 
Έρχομαι τώρα φίλες και φίλοι στο κυρίως αντικείμε-
νο του φόρουμ. Ενός οικονομικού φόρουμ το οποίο 
έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Και όταν 
σχεδιάστηκε το φόρουμ αυτό μαζί με την καγκελάριο 
στην πρώτη μου επίσκεψη τον Σεπτέμβριο, βλέπαμε 
ήδη ότι το αφήγημα στις ελληνογερμανικές σχέσεις 
αλλάζει. Από μία σχέση η οποία στηριζόταν στη σχέ-
ση του πιστωτή και του δανειολήπτη, πήγαμε πια σε 
μία σχέση ισότιμων εταίρων, η οποία θα μπορέσει να 
δρομολογήσει επενδύσεις προς όφελος και των δύο 
μερών. Και θέλω να σας μιλήσω από καρδιάς λέγοντάς 
σας ότι η οικονομική, η κρίση την οποία αντιμετωπί-
ζουμε, μας υποχρεώνει το κύριό μας διακύβευμα, το 
οποίο είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις, να το 
δρομολογήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν 
αποτελεί άλλοθι η κρίση για να σταματήσουμε το με-
ταρρυθμιστικό μας έργο. Αν μη τι άλλο, μας επιβάλλει 
να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε 
να την απορροφήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 
Διότι η κατάσταση στην Ελλάδα, αν αφήσει κάνεις στην 
άκρη τις εξαιρετικές συγκυρίες που ζούμε τις τελευταί-
ες εβδομάδες που αφορούν όλη την παγκόσμια οικο-
νομία, είναι μία κατάσταση εξαιρετικά θετική.
Το Φεβρουάριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος για 
την Ελλάδα ήταν ο υψηλότερος από το 2000. Οι εξα-
γωγές σημειώνουν ιστορικό υψηλό, παρά την αβεβαι-
ότητα στο διεθνές εμπόριο. Οι επιχειρήσεις, οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις φορολογούνται πια ήδη λιγότερο, με 

24%. Ένας νέος αναπτυξιακός νόμος έχει καταργήσει 
πολλές από  τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που εμπό-
διζαν επενδύσεις στο παρελθόν. Και η Ελλάδα σήμερα 
είναι μια χώρα η οποία είναι ανοιχτή στις επενδύσεις 
και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει δυστοκίες και 
δυσκολίες του παρελθόντος. 
Έχουμε ψηφίσει μέσα σε 7 μήνες, 52 νομοσχέδια και 
ένα καινούργιο Σύνταγμα. Έχουμε μία πολύ ισχυρή 
μονοκομματική κυβέρνηση κάτι το οποίο μας  δίνει τη 
δυνατότητα πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα και πολύ 
αποτελεσματικά να υλοποιούμε τις κεντρικές πολιτικές 
μας αποφάσεις. Και βέβαια την Παρασκευή θα αναλά-
βει η πρώτη Ελληνίδα, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, η οποία εξελέγη με πολύ μεγάλη πλειο-
ψηφία από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε την πρώτη 
γυναίκα της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα αναλάβει 
τα καθήκοντά της την Παρασκευή που μας έρχεται. 
Και σε αυτήν τη νέα πορεία, προσβλέπουμε στη Γερμα-
νία ως στρατηγικό εταίρο. Θέλουμε πολύ περισσότερες 
από τις 162 γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σήμερα στη χώρα μας. Απασχολούμε σχε-
δόν 30.000 εργαζόμενους και θέλω να χαιρετίσω το 
γεγονός  ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις άντεξαν και 
στήριξαν τη χώρα και ουσιαστικά διατήρησαν σχεδόν 
όλες τις θέσεις απασχόλησης τα 10 δύσκολα χρόνια της 
κρίσης. Τώρα είναι η ευκαιρία να μπορέσουν να εκμε-
ταλλευτούν και από την ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας. Και βέβαια θέλουμε - έχουμε εδώ πέρα βλέπω 
και εκπροσώπους από πολλές ελληνικές περιφέρειες- 
να αυξήσουμε και τα 4,5 εκατομμύρια των Γερμανών 
που έρχονται στην Ελλάδα κυρίως το καλοκαίρι, 
θέλουμε να έρχεστε και σε άλλες εποχές, όχι μόνο το 
καλοκαίρι για τα ελληνικά μας νησιά να ανακαλύπτετε 
και τις υπόλοιπες ομορφιές της πατρίδας μας, εκτός 
από τις ακρογιαλιές  έχουμε και πολύ ωραία βουνά, τα 
οποία πρέπει να ανακαλύψετε, μπορούμε να κάνουμε 
πολλά πράγματα για να στηρίξουμε περισσότερο και 
τον τουρισμό μας. 

Συνέχεια στη σελ 6

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ - ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
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Συνέχεια από τη σελ 5

Αλλά το πιο σημαντικό είναι  η συνεργασία μας να αναπτυχθεί 
και να κατευθυνθεί προς καινούργιους τομείς οι οποίοι είναι 
πολύ πιο  δυναμικοί. Το αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό του 
σημερινού συνεδρίου, η πράσινη ενέργεια, φαρμακευτική τε-
χνολογία, νέα αγροτική οικονομία, διαχείριση των απορριμ-
μάτων, όπου έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά βήματα να κά-
νουμε και όπου η Γερμανία έχει πολύ σημαντική τεχνογνωσία 
να μας προσφέρει και μετράμε, άλλωστε, ήδη κάποιες πρώτες  
εξαιρετικά ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες.
Η κυβέρνηση πχ εξετάζει, εδώ και μήνες, μαζί  με την 
Volkswagen μια μελέτη σκοπιμότητας για ένα τεχνολογικό 
έργο αιχμής το οποίο θα καταλήξει τελικά να μετατρέψουμε 
ένα ελληνικό νησί όχι απλά σε «πράσινο νησί», αλλά σε πρό-
τυπο καινοτομίας για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και 
κυρίως στην αυτόνομη οδήγηση. Δύο προοπτικές, από το 
μέλλον, που σύντομα θα αφορούν το παρόν. 
Γερμανική σφραγίδα υπάρχει και σε ένα άλλο έργο που υπο-
γράφηκε προ ημερών: Στην κατασκευή ενός απ’ τα 5 μεγα-
λύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, στην περιοχή της 
Κοζάνης, βλέπω εδώ και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακε-
δονίας με ισχύ λίγο παραπάνω από 200 MW.
«Ελληνικά Πετρέλαια» και «Juwi», επενδύουν συνολικά   130 
εκατομμύρια. Δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και 
μας βοηθούν να κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε μία “πρά-
σινη”  οικονομία, υλοποιώντας τους εξαιρετικά φιλόδοξους 
στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. 
Έχουμε ένα νέο «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλί-
μα» το οποίο προβλέπει επενδύσεις που θα ξεπερνούν τα 40 
δις ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Δημιουργία παραπάνω 
από 60.000 μόνιμων θέσεων απασχόλησης και έχουμε τολ-
μήσει να πάρουμε πολύ κρίσιμες και σημαντικές και δύσκολες 
αποφάσεις όπως η δέσμευσή μας για μια γρήγορη διαδικασία 
«απολιγνιτοποίησης». Αφορά πρωτίστως την περιφέρεια της 
Δυτικής Μακεδονίας και έναν Δήμο της Πελοποννήσου, τη 
Μεγαλόπολη. Έχουμε πει ότι  μέχρι το 2028 θέλουμε έχου-

με φύγει τελείως από τον λιγνίτη. Μέχρι το 2023 θα έχουν 
κλείσει όλες οι λιγνιτικές μονάδες με εξαίρεση μία στη δυτική 
Μακεδονία. Και ξέρω πόσο δύσκολη είναι αυτή η μετάβαση 
και η Γερμανία και αυτή καλείται να την κάνει με το δικό της 
χρονοδιάγραμμα. Βρισκόμαστε εμείς όμως ως Ελλάδα στην 
πρώτη γραμμή αυτής της γρήγορης μετάβασης στη μεταλι-
γνιτική εποχή και γι’ αυτό και διεκδικούμε μεγάλο μερίδιο από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Πόσο μάλλον όταν 
ολόκληρες περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγα-
λόπολη, βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους 
δραστηριότητας στην εκμετάλλευση του λιγνίτη.
Και αυτές είναι οι περιφέρειες όπως και πολλές περιφέρειες 
στην Γερμανία ή στην Πολωνία που πρέπει να αλλάξουν 
κατεύθυνση, παραγωγικό μοντέλο, να γίνουν πρότυπα, να 
αξιοποιήσουν άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Την πράσινη 
ενέργεια, καθώς οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να βρί-
σκονται στο κέντρο των δικτύων διανομής ενέργειας, έχουν 
εξειδικευμένο προσωπικό, να γίνουν κέντρα για καινούργιες 
βιομηχανικές επενδύσεις. Να αξιοποιήσουν και άλλα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα. Η 
Ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δημιουργήσει μια διακυβερ-
νητική επιτροπή για την απολιγνιτοποίηση και θα προσφέρει 
πολύ συγκεκριμένα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές και φορο-
λογικά κίνητρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις ώστε η απο-
λιγνιτοποίηση να μην είναι απλά μία απειλή για τους πολίτες 
αλλά μια ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο χωρίς λιγνίτη και 
χωρίς τη ρύπανση βέβαια που η εκμετάλλευση του λιγνίτη 
συνεπάγεται. Δεν αφορά μόνο το διοξείδιο του άνθρακα αφο-
ρά δυστυχώς και την ποιότητα ζωής σε περιοχές οι οποίες για 
πολλές δεκαετίες είναι εξαιρετικά επιβαρυμένες. 
Και βέβαια κεντρικό μοχλό σε αυτήν την  απολιγνιτοποίη-
ση αποτελεί η ΔΕΗ. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, την 
παραλάβαμε πριν από 8 μήνες στα πρόθυρα περίπου της 
χρεοκοπίας. Κάναμε ένα πολύ γρήγορο «turn around». Είναι 
μια επιχείρηση η οποία  σήμερα ατενίζει το πράσινο μέλλον 
με αισιοδοξία. Φιλοδοξεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
απολιγνιτοποίηση, στην πράσινη ενέργεια και φυσικά στην 

ηλεκτροκίνηση, στην οποία έχει το μεγάλο συγκριτικό πλε-
ονέκτημα να μπορεί να δρομολογήσει γρήγορα ένα δίκτυο 
ανάπτυξης σταθμών φόρτισης, οι οποίοι μεσοπρόθεσμα πρέ-
πει να ξεπεράσουν τις 10.000.
Και γι’ αυτό και θεωρώ και εξαιρετικά σημαντικό το γεγο-
νός ότι υπογράφεται εδώ πέρα στο Βερολίνο εμβληματική 
συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της RWE στον τομέα της 
απολιγνιτοποίησης και της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.
Η ΔΕΗ έχει το μέγεθος, τις τεράστιες εκτάσεις, το περιβάλλον 
-γη, ήλιο, άνεμο- το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό για 
πολλές κοινές «πράσινες» δράσεις. Η RWE διαθέτει πλούσια 
παράδοση, σοβαρότατη τεχνογνωσία στην κατασκευή μονά-
δων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Είναι μια συνεργασία η 
οποία μπορεί πραγματικά να αποδεχθεί εξαιρετικά επικερδής 
και σημαντική για τις δύο επιχειρήσεις και για τις δύο χώρες. 
Κυρίες και κύριοι, αγαπητή Καγκελάριε,
κλείνω, λέγοντας για ακόμα μία φορά πόσο πιστεύω στη 
σημασία αυτού του νέου κεφαλαίου που καλούμαστε από 
κοινού να γράψουμε στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 
Σχέσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν, μπορεί να τραυματίστηκαν 
τα χρόνια της κρίσης, άντεξαν όμως.   Άντεξαν και έχουμε τη 
δυνατότητα τώρα να τις ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, 
βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Η 
κρίση που αντιμετωπίζουμε κυρίως η κρίση του κορονοϊού 
θα περάσει κάποια στιγμή και ευχόμαστε να είναι μια κρίση 
που θα περάσει σύντομα. Εδώ πέρα βάζουμε τα θεμέλια για 
την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα και σε αυτήν την επό-
μενη και τη μεθεπόμενη μέρα σας θέλουμε όλους συμμάχους, 
συν επενδυτές, αρωγούς σε αυτήν την προσπάθεια την οποία 
κάνουμε. Και βέβαια καθώς και η Γερμανία είναι η τιμώμενη 
χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος προσβλέ-
πουμε και στην παρουσία της Καγκελαρίου στην έκθεση, να 
έχουμε την ευκαιρία να την εγκαινιάσουμε από κοινού, για 
να σηματοδοτήσουμε όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και στην 
Ελλάδα αυτό το νέο κεφάλαιο στις ελληνογερμανικές σχέσεις. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας»

«Η νέα κυβέρνηση άρχισε με τόλμη μεταρρυθμίσεις για ένα 
περιβάλλον φιλικό προς επενδύσεις», δήλωσε η καγκελάριος 
‘Αγγελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται χρόνος προ-
κειμένου οι μεταρρυθμίσεις να αποδώσουν πλήρως. 
«Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια πίσω της. Αυτό 
το γνωρίζουμε. Λόγω της κρίσης χρέους όμως, τώρα η νέα 
κυβέρνηση ξεκίνησε με τόλμη μεταρρυθμίσεις για ένα περι-
βάλλον φιλικό προς την ανάπτυξη. Χρειάζεται βεβαίως χρόνο 
μέχρι αυτές οι μεταρρυθμίσεις να αποδώσουν πλήρως, αλλά 
οι προσπάθειες αξίζουν, διότι βάσει της πρόγνωσης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα 
μπορεί το 2020 να είναι στο 2,4% και έτσι αισθητά μεγαλύτε-
ρη από το μέσο όρο της ΕΕ», δήλωσε η κ. Μέρκελ από το βήμα 

του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ  χθες στο Βερο-
λίνο και σημείωσε ότι το θετικό κλίμα έχει αρχίσει να γίνεται 
αισθητό και στην αγορά εργασίας, κάτι, όπως είπε, ιδιαίτερα 
σημαντικό για μια χώρα που έχει πληγεί από την κρίση. 
Η καγκελάριος τόνισε ότι το 2020 και τα επόμενα χρόνια το Βε-
ρολίνο θα αυξήσει περαιτέρω τις επενδύσεις του «και αυτό εί-
ναι κάτι με το οποίο η Γερμανία θα συνεισφέρει στην Ευρώπη, 
ώστε να έχουμε μια καλή οικονομική εξέλιξη». Παρέπεμψε δε 
στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο θα συζητηθεί 
το θέμα και εξέφρασε την στήριξή της στην πολιτική της ΕΕ να 
κάνει το παν ώστε η διαδικτυωμένη παγκόσμια οικονομία να 
μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί καλά, πχ μέσω διμερών 
και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. 

Η κ. Μέρκελ έκανε λόγο για σημαντικά περιθώρια εμβάθυν-
σης της ελληνογερμανικής επιχειρηματικής συνεργασίας και 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην σημασία της καινοτομίας, του 
σημαντικότερου, όπως είπε, μοχλού ανάπτυξης, αλλά και στις 
προοπτικές του τουρισμού, της ψηφιακής μετάβασης, όπου η 
Ευρώπη πρέπει να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο. Ανέφερε μάλιστα 
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέλιξης την πόλη των Τρικά-
λων, τονίζοντας ότι «το Βερολίνο έχει να διδαχθεί πολλά».
Τέλος, η καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή της για το 
γεγονός ότι η Γερμανία θα είναι η τιμώμενη χώρα της φετινής 
ΔΕΘ. 

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ - ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 

«Η νέα κυβέρνηση άρχισε με τόλμη τις μεταρρυθμίσεις, για ένα περιβάλλον φιλικό προς επενδύσεις», δήλωσε η Ά. Μέρκελ
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Την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προ-
χωρήσει με ταχύτητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
στις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
επενδύσεις, διακήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα του Ελληνογερμανικού Οικο-
νομικού Φόρουμ το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες στο Βερολί-
νο, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ενδεικτικά στην συνεργασία με-
ταξύ της ΔΕΗ και της RWE η οποία υπογράφηκε σήμερα στη 
γερμανική πρωτεύουσα, για την παραγωγή 2GB από ηλιακή 
ενέργεια στην Δυτική Μακεδονία, κάνοντας λόγο για απόδειξη 
της βούλησης της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τάχι-
στα στην απολιγνιτοποίηση της ελληνικής οικονομίας. «Είμαστε 
εδώ για να κάνουμε αυτά που στο παρελθόν λέγαμε ότι θα 
κάνουμε και ποτέ δεν γίνονταν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γε-
ωργιάδης, αναφερόμενος σε επανειλημμένες κατά το παρελθόν 
προτροπές της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ για επένδυση στα 
φωτοβολταϊκά, καθώς η Ελλάδα προσφέρει σημαντικά συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα. 

Επιπλέον, ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την αδειο-
δότηση του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καρλσρούης, για 
επέκταση του εγχειρήματος συσσώρευσης ηλιακής ενέργειας σε 
μπαταρίες, από την Κάρπαθο σε ακόμη εννέα νησιά. 
«Η Ελλάδα δεν θα βρισκόταν σήμερα εδώ, δεν θα ανήκε στον 
σκληρό πυρήνα της ΕΕ, εάν η γερμανική κυβέρνηση, το γερμα-
νικό Κοινοβούλιο και ο γερμανικός λαός δεν είχαν συνδράμει 
τόσο αποφασιστικά. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσάς», 
δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης ενώπιον του Γερμανού υπουργού 
Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ, τονίζοντας ότι συνέβησαν και πα-
ρεξηγήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά το σημαντικό είναι 
ότι «βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μαζί με τη Γερμανία και σχεδιά-
ζουμε το κοινό μας μέλλον, το οποίο, παρά τις δυσκολίες, μπορεί 
να είναι λαμπρό».
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε παραδείγματα επιτυχών γερ-
μανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως αυτή της Deutsche 
Telekom και της Fraport, οι οποίες μάλιστα, όπως είπε, πραγ-
ματοποιήθηκαν είτε λίγο πριν είτε κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Υπέδειξε ακόμη τομείς «όχι τόσο αναμενόμενους», όπως της 

φαρμακοβιομηχανίας και της διαστημικής τεχνολογίας ως 
πρόσφορους για συνεργασίες, με την αξιοποίηση και υψηλά 
εξειδικευμένων Ελλήνων επιστημόνων. «Όσοι μας εμπιστεύθη-
καν, κέρδισαν», είπε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν 
ζητά επενδύσεις ως βοήθεια, αλλά ως ευκαιρίες για αμοιβαία 
επικερδή δραστηριότητα και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση 
κινείται με μεγάλη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να διευκολύνει τις επενδύσεις. Ανέφερε δε ότι η παρουσία στο 
Φόρουμ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ καταδεικνύει την πολιτική στήριξη 
πίσω από αυτή την συνεργασία. 
«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε βήμα προς τα εμπρός. Να 
ξεφύγουμε από τη μιζέρια», δήλωσε ο υπουργός και αναφέρ-
θηκε στις θυσίες στις οποίες υπεβλήθη ο ελληνικός λαός. «Έχει 
έρθει η ώρα να δουλέψουμε πολύ για να του δώσουμε πίσω 
αυτό που του αξίζει: ευημερία, πρόοδο, καλές θέσεις εργασίας 
και ένα ευρωπαϊκό όνειρο που θα ενθουσιάζει».

Σε συνεργασία με την γερμανική RWE, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες διεθνώς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στους τομείς των ΑΠΕ και της απολιγνιτοποίησης προχω-
ρά –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η ΔΕΗ. 
Το σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας προβλέπει 
ότι οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργα-
σίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης 
αλλά και την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. 
Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει να επικεντρώσουν το ενδια-
φέρον τους σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα και η ανάπτυξη 
των έργων να γίνει σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές του κάθε 
μέρους με βάση τη βέλτιστη δομή συνεργασίας και το καταλλη-
λότερο επιχειρηματικό μοντέλο. Μέσω της συνεργασίας τους, 
τα μέρη στοχεύουν στην ανάπτυξη από κοινού έργων στην 
Ελλάδα, επιδίωξη η οποία ευθυγραμμίζεται με τους φιλόδοξους 

στόχους της ΔΕΗ για σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου 
έργων ΑΠΕ. Οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο 
συνεργασίας για την σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη στην Ελ-
λάδα μέχρι το 2028.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ 
κ. Γιώργος Στάσσης επισημαίνει ότι: «Στο πλαίσιο του ενεργει-
ακού μετασχηματισμού διεθνώς, η ΔΕΗ και η RWE κινούνται 
στο ίδιο μονοπάτι και αναγνωρίζουν ως πρόκληση, αλλά 
παράλληλα και ως ευκαιρία τον δικό τους μετασχηματισμό. Η 
συμφωνία δίνει τόσο στη ΔΕΗ όσο και στην RWE τη δυνατότητα 
να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, αλλά και να εκμεταλλευτούν τις 
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ, ο οποίος 
αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τις επόμενες δεκαετίες στον 
παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη».
Ο κ. Rolf Martin Schmitz, CEO της RWE, τόνισε: «Ως ένας από 

τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ επιδιώ-
κουμε να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040. Κατά 
συνέπεια, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
ο ξεκάθαρος στόχος της RWE. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα είναι 
μια πολλά υποσχόμενη αγορά για τέτοια έργα και είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να εξετάσουμε από κοινού με τη ΔΕΗ τις πιθανό-
τητες να επωφεληθούμε αμοιβαία».
Η RWE διαθέτει χαρτοφυλάκιο περίπου 46 GW εγκατεστημένης 
ισχύος και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από λιθάνθρακα, λιγνί-
τη, πυρηνική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρική ενέργεια 
και βιομάζα. Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, η RWE 
επενδύει σε μονάδες αποθήκευσης θερμότητας, παραγωγή και 
χρήση υδρογόνου ως πηγή ενέργειας, κ.α. Ο Όμιλος απασχολεί 
συνολικά περίπου 20.000 άτομα παγκοσμίως. 

Να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να κάνουμε την Ελλάδα τη 
νέα «ιστορία επιτυχίας», ζήτησε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο 
Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ, τονίζοντας 
ότι με τη νέα ελληνική κυβέρνηση διαπιστώνεται συμφωνία σε 
πολλούς τομείς. 
«Το ΑΕΠ μεγαλώνει, ο τουρισμός ανθεί, η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σε νέα ανάκαμψη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Αλτμάιερ στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φό-
ρουμ που διοργανώθηκε στο Βερολίνο, τονίζοντας τις ευκαιρίες 
συνεργασίας που ανοίγονται για επιχειρήσεις των δύο χωρών. 
Βλέπουμε ότι η Κίνα έχει ανακαλύψει τις επενδυτικές ευκαιρίες 
της Ελλάδας, σημείωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, για 

να δηλώσει εμφατικά: «Δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να επιτρέπουμε σε τρίτες χώρες πάρουν το κύριο μερί-
διο επενδύσεων στην Ελλάδα […] Θέλουμε οι ίδιοι να παρα-
δώσουμε ένα μέρος της προστιθέμενης αξίας μας στην Ασία;». 
Ο κ. Αλτμάιερ έκανε λόγο για επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς 
ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης, πράσινων τεχνολογιών, το-
νίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
επικερδείς και η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική σε διε-
θνές επίπεδο. 
Σε ό,τι αφορά τη νέα πρόκληση του κοροναϊού και των πιθανών 
συνεπειών της επιδημίας στην οικονομία, ο Γερμανός υπουργός 
Οικονομίας εξήγησε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακο-

λουθεί στενά τις εξελίξεις και ανέδειξε την ανάγκη να αποφευ-
χθεί μια κρίση του μεγέθους του 2008-09, ενδεχομένως με τη 
διάθεση κονδυλίων ρευστότητας. Πρόσθεσε δε ότι το θέμα θα 
συζητηθεί και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφερόμενος στην εποχή της οικονομικής κρίσης, ο Πέτερ 
Αλτμάιερ μίλησε για «παρεξηγήσεις» εκατέρωθεν και επισήμανε 
ότι «οι Γερμανοί δεν έπαψαν να αγαπούν την Ελλάδα, αντιθέ-
τως, ήθελαν να την βοηθήσουν». Χρειαζόμαστε νέα εναύσματα 
και συνεργασίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλή-
σεις, τόνισε. 

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
Αποφασισμένη να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση επενδύσεων η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΗ - RWE ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε νέα ανάκαμψη, δήλωσε ο Γερμανός υπ. Οικονομίας, Π. Αλτμάιερ
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Τις επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς των ενεργειακών υπο-
δομών, των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης 
ενέργειας παρουσίασαν στον επιχειρηματικό κόσμο της Γερ-
μανίας ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσι-
μος Θωμάς και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, στο πλαίσιο της συμμε-
τοχής τους στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ,  χθες 
στο Βερολίνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
   Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κ. Θωμάς παρου-
σίασε τους στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ όπως περι-
λαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ), η επίτευξη των οποίων προϋποθέτει την εγκατάσταση 
πρόσθετης ισχύος από ΑΠΕ τουλάχιστον ύψους 8 GW, μέσω 
της υλοποίησης νέων projects αξίας τουλάχιστον 9 δισ. ευρώ. 
Αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη των υποδο-
μών (δίκτυα και μονάδες αποθήκευσης) ηλεκτρισμού και φυ-

σικού αερίου ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες του 
ΥΠΕΝ για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
αδειοδότησης των με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μεγάλα 
έργα. 
   «Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες θα έχει ξεκα-
θαρίσει το τοπίο όσον αφορά στις εκκρεμείς άδειες και αμέσως 
μετά θα δούμε πολλούς νέους επενδυτές να έρχονται στην 
Ελλάδα, είτε αυτόνομα, είτε σε συμπράξεις με νέες εταιρείες», 
σημείωσε ο υφυπουργός. 
   Η κ. Σδούκου εστίασε στον πυλώνα της ενεργειακής αποδο-
τικότητας και τόνισε ότι για την επίτευξη των στόχων εξοικο-
νόμησης ενέργειας (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων κατά 38% ούτως ώστε να περιοριστεί η κατανάλωσή 
τους στα επίπεδα του 2017 μέχρι το 2030 και ανακαίνιση και 
αντικατάσταση του 12-15% του αποθέματος των κτιρίων 
με νέα, σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 

2030) απαιτείται διεύρυνση των επενδύσεων σε όλους τους 
τομείς και δη στον κατασκευαστικό, τις μεταφορές και την 
βιομηχανία.
   «Είναι σαφές ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι του κρατικού 
κορβανά στην Ελλάδα δεν αρκούν για την επίτευξη των στό-
χων. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε 
πρόσθετους πόρους από διεθνείς χρηματοοικονομικούς ορ-
γανισμούς καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμ-
βανομένων εγχώριων και ξένων τραπεζών και funds», είπε 
χαρακτηριστικά. 
   «Παράλληλα, πρέπει να ενισχύσουμε την ελληνική αγορά 
ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία στην παρούσα φάση είναι 
ανώριμη, με μικρό αριθμό ενεργών εταιρειών παροχής ενερ-
γειακών υπηρεσιών (ESCOs)», κατέληξε η κ. Σδούκου.

Φυσικό αέριο εκτιμάται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι θα χρη-
σιμοποιούν το 2024 πάνω από επτά στους δέκα Θεσσαλονι-
κείς (ποσοστό 74%, έναντι 61% σήμερα), με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
να επενδύει αδρά σε δίκτυα και υποδομές (και όχι μόνο) 
σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, στο πλαίσιο του πενταετούς 
επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους 140 εκατ. 
ευρώ για την περίοδο 2020-2024 (έναντι 90 εκατ. ευρώ στην 
προηγούμενη πενταετία). 
Αρχής γενομένης από το 2000 και μέχρι το τέλος του 2019, η 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει επενδύσει συνολικά περίπου 570 εκατ. ευρώ 
για κατασκευή δικτύων και υποδομών στην περιοχή ευθύνης 
της, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει και τη συνεχώς αυξα-
νόμενη ζήτηση για αέριο στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται 
να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια πάνω από 2 δισ. κυβικά, σε 
σχέση με το το 2019. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όταν ολο-
κληρωθεί και το νέο πρόγραμμα, τα συνολικά επενδεδυμένα 
κεφάλαια της εταιρείας θα φτάσουν στα 710 εκατ. ευρώ. Την 
ίδια στιγμή, με το δίκτυο φυσικού αερίου συνδέονται ολοένα 
και περισσότεροι εμπορικοί καταναλωτές και βιομηχανίες 
-πλέον πρόσφατα παραδείγματα αυτά της «Μεβγάλ» και της 
«Σουρωτής» κι επίκειται η γαλακτοβιομηχανία «Τυράς» στη 
Θεσσαλία- καθώς το κόστος του φυσικού αερίου για την ίδια 
παραγωγή προϊόντων είναι σημαντικά χαμηλότερο.
Τα παραπάνω επισήμανε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, 
Λεωνίδας Μπακούρας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης), Θεόδωρου Καράογλου και του προ-
έδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής 
Μακεδονίας, δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζί-
δη. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα 
των 140 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία ,περίπου 49 

εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη Θεσσαλία και τα υπόλοιπα 
στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μπακούρας επισήμανε ότι, η Εταιρία 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ) θα 
επεκτείνει το δίκτυό της πάνω από 400 χιλιόμετρα. Επιπλέον, 
θα δημιουργηθούν συνολικά επτά σταθμοί συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG), εκ των οποίων οι πέντε στη Θεσσαλία 
και οι δύο στη Θεσσαλονίκη (Λητή και Σταυρός). Το πρόγραμ-
μα θα χρηματοδοτήσει ακόμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της εταιρείας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και τη 
δημιουργία υποδομής για τη σύνδεση περισσότερων βιομη-
χανιών στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Αύξηση ανταγωνιστικότητας για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες
Απαντώντας σε ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε σχέση με το πόσο 
φθηνότερο μπορεί να είναι το φυσικό αέριο για τις βιομηχα-
νίες ή τις εμπορικές επιχειρήσεις, ο κ. Μπακούρας επισήμα-
νε: «Το 2015 το τέλος διανομής φυσικού αερίου ήταν στα 4 
ευρώ/μεγαβάτ (MW) και σήμερα έχει μειωθεί στο 1,5 ευρώ/
MW και αναμένεται να μειωθεί περισσότερο το 2020. ‘Ενας 
φούρνος, πχ., μπορεί να μειώσει το ενεργειακό του κόστος στο 
μισό απ’ ό,τι αν χρησιμοποιούσε πετρέλαιο. Αν έκαιγε 10.000 
λίτρα πετρελαίου, τώρα θα καίει 10.000 κυβικά αερίου και 
αντί για 12.000 ευρώ θα πληρώνει 6.500 ευρώ για την ίδια 
παραγωγή ψωμιού. Άρα, τα χρήματα αυτά που περισσεύουν, 
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αλλού, για επενδύσεις, αντί για 
το κόστος της ενέργειας» είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας 
την ιδιαίτερα μεγάλη σημασία που έχει αυτή η εξοικονόμηση 
για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες μπορούν να γίνουν 
πολύ πιο ανταγωνιστικές. 
Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα για το 2020-2024, η ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, που ήδη καλύπτει τους 13 από τους 14 μητροπολιτικούς 

δήμους της Θεσσαλονίκης (εκτός του δήμου Βόλβης προς το 
παρόν) θα επεκταθεί σε οικισμούς όπως: Καρδία, Χαλάστρα, 
Κύμινα, Άγιος Αθανάσιος, Πεντάλοφος, Νεοχωρούδα, Μάλ-
γαρα και Σταυρός. Ο κ.Μπακούρας σημείωσε, τέλος, ότι με 
το νέο επενδυτικό πρόγραμμα δεν αναπτύσσεται μόνο η 
εταιρεία, αλλά συνολικά η περιοχή, αφού «δίνουμε δουλειά σε 
περισσότερους από 3000 ανθρώπους».
Ο κ.Καράογλου αφού επισήμανε ότι στα 20 χρόνια της παρου-
σίας της στην περιοχή η ΕΔΑ ΘΕΣΣ «μιλάει με έργα», υπενθύ-
μισε ότι μόνο το 2019 διανεμήθηκε μέρισμα ύψους 20 εκατ. 
ευρώ στους μετόχους της (ΔΕΠΑ και ΕΝΙ), πρόσθεσε, ότι το 
2019 η εταιρεία πραγματοποίησε ρεκόρ συνδέσεων και το 
2020 αναμένεται να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, ενώ ζήτησε την 
ένταξη στον σχεδιασμό της τής επέκταση και στους ορεινούς 
οικισμούς της Επαρχίας Λαγκαδά. 
Ο κ. Καϊτεζίδης εξήρε το επίπεδο της συνεργασίας με την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ και την ταχύτητα κάλυψης περιοχών όπως το Φίλυρο 
και ο Χορτιάτης, ενώ πρόσθεσε ότι το φυσικό αέριο προκαλεί 
ολοένα περισσότερο το ενδιαφέρον νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, όπως γίνεται σαφές και από τα πολλά αιτήματα για 
σύνδεση στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Χαρακτήρισε ως 
πολύ σημαντική την απευθείας χρηματοδότηση των δήμων 
από τα κέρδη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 
Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Κατερίνα 
Στάχταρη, επισήμανε την έμφαση που δίδει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ενώ πρό-
σθεσε ότι η εταιρεία έχει λάβει όλα τα μέτρα για την προφύλα-
ξη του προσωπικού της και όσων έρχονται σε επαφή με αυτό 
από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

«ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ - ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 570+140 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2024
- Αύξηση 13% των συνδέσεων φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την ερχόμενη πενταετία   
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Φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και επι-
πλέον δαπάνες για το σύστημα υγείας, περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, η πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό, που ανακοί-
νωσαν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα, προαναγγέλθηκαν νέες πρωτοβουλίες, που θα 
συνιστούν την δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των συναρμό-
διων υπουργείων, και οι οποίες θα κατατεθούν προς συζήτη-
ση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα τις επόμενες ημέρες. Στο 
πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, προς την κατεύθυνση 
της πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης των 
συστημάτων υγείας, όσο και τόνωσης της ρευστότητας και 
διαφύλαξης της απασχόλησης, ζητείται η εξαίρεση, ως προς 
τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, από το υφιστάμενο 
πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστά-
σεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Ενώ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξεκινά ένα σύστημα 
παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά κλάδο και γεωγρα-
φική περιοχή, ώστε να καταγράφονται σε καθημερινή βάση οι 
επιδράσεις από τη νόσο, όπου σημαντικό κομμάτι είναι τα φο-
ρολογικά έσοδα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους παράγοντες, 
έως το τέλος Φεβρουαρίου δεν υπήρξαν προβλήματα, αλλά ο 
Μάρτιος μεταφέρει μια πρώτη εικόνα δυσκολιών. 
Η πρώτη δέσμη των μέτρων θα αποτυπωθεί σε Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς 
θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που θα κλεί-
νουν, λόγω κορωνοϊού, με εντολή της κυβέρνησης. 
Όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας 
Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός 
Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, παρόντος του διοικητή 
της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα μέτρα εδράζονται πάνω σε 4 
πυλώνες:
1ος πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών.
Έχει τεθεί στη διάθεση της κυβέρνησης ο μηχανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για άμεση επικοινωνία 
συγκεκριμένων μηνυμάτων προς τους πολίτες, αναφορικά 

με θέματα υγειονομικού και οικονομικού περιεχομένου, που 
αφορούν τον κορωνοϊό.
Έχει ήδη αποσταλεί, μέσω της ΑΑΔΕ, εκ μέρους του υπουργεί-
ου Υγείας, προς όλους τους φορολογούμενους, ενημερωτικό 
υλικό για τον ιό. Και έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις 
προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνα-
τότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις 
δημόσιες αρχές, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών. 
2ος πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δη-
μόσιας υγείας.
Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτα-
κτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπεται και στην 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα 
μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, 
δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση 
δειγμάτων, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. Ήδη ενισχύθηκε ο 
προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ για 
την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού.
3ος πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε εθνικό επίπεδο, από κοινού 
με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας για την αντιμετώ-
πιση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στην 
ανάπτυξη, στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οι-
κονομία. Βασικές κατευθύνσεις αυτών των πρωτοβουλιών 
θα είναι η τόνωση της ρευστότητας και η διαφύλαξη της 
απασχόλησης.
Ειδικότερα, τα μέτρα είναι: 
*Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, 
για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οι-
κονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, 
για περισσότερες από 10 ημέρες.
*Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις εφο-
ρίες, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρ-
τίου, για 4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου 
διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με 
κρατική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.

*Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται για τις ασφαλιστικές εισφορές 
και τις ρυθμίσεις αυτών.
*Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, των τραπεζών αναφορικά με 
ηλεκτρονικές συναλλαγές και του υπουργείου Εργασίας ανα-
φορικά με τον αριθμό εργαζομένων και των ασφαλιστικών 
εισφορών, ώστε να υπάρχει έγκαιρη, στοχευμένη και αποτε-
λεσματική παρέμβαση στους κλάδους της οικονομίας και στις 
περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομι-
κής δραστηριότητας.
*Σημειώνεται ότι αναστέλλονται οι διοικητικές απαιτήσεις, 
όπως η προαναγγελία για υπερωρίες- υπερεργασία, προκει-
μένου να διευκολύνεται η σταδιακή πρόσβαση των εργαζο-
μένων για την αποφυγή συνωστισμού στον χώρο εργασίας 
και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θίγονται οι υφιστάμενες 
διατάξεις για τις υπερωρίες- υπερεργασία και τον ελάχιστο 
χρόνο ανάπαυσης. Παρέχεται διευκόλυνση για την εξ απο-
στάσεως εργασία, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα συγκεκριμένα 
μέτρα είναι έκτακτα και προσωρινά. 
4ος πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
αναληφθούν, έγκαιρα, συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις.
Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της 
επόμενης εβδομάδας (στις 16 Μαρτίου), θα πρέπει να ανα-
ληφθούν άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στην ανά-
πτυξη και στα δημόσια οικονομικά. Πρωτοβουλίες τόσο στην 
κατεύθυνση πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης 
των συστημάτων υγείας, όσο και τόνωσης της ρευστότητας 
και διαφύλαξης της απασχόλησης.
Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να εξαιρεθούν- ως προς τις σχε-
τικές δημοσιονομικές επιπτώσεις- από το υφιστάμενο πλαίσιο, 
με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις από 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τέτοιες πρωτοβουλίες, που θα 
συνιστούν τη δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των τριών συ-
ναρμόδιων υπουργείων, θα κατατεθούν, προς συζήτηση στα 
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, τις επόμενες ημέρες. 

«Έχουν ληφθεί ήδη αυξημένα μέτρα πρόληψης στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς. Ήδη γίνονται εντατικές προσπάθειες στο τέλος 
κάθε βάρδιας να γίνονται απολυμάνσεις. Παρακολουθούμε 
την κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Είμαστε σε απόλυτη συ-
νεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ». Αυτό δήλωσε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Αχ. Καραμανλής μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθ-
μό Σκάι.
Ερωτηθείς εάν υπάρχει περίπτωση περιορισμού σε λεωφορεία, 
μετρό κ.λπ., ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε 
πως «σε αυτή τη φάση όχι», ενώ προσέθεσε, απευθυνόμενος 

στο επιβατικό κοινό, πως «πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. 
Εάν κάποιος νιώθει ότι έχει συμπτώματα μιας ίωσης, καλό είναι 
να μη χρησιμοποιήσει ούτε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως 
δεν θα πήγαινε και σε ένα χώρο με συνωστισμό».
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι γίνεται ενημέρωση καθημερινά 
στο επιβατικό κοινό, διαβεβαίωσε ότι «είμαστε από πάνω και 
παρακολουθούμε τα ζητήματα» και τόνισε «αυτό που χρει-
άζεται είναι να είμαστε ψύχραιμοι». Σημείωσε ότι υπάρχουν 
διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί ακόμη και το ενδεχόμενο για 
παράδειγμα να υπάρξει εργαζόμενος, που να έχει προσβληθεί 
από τον ιό, χωρίς να κλείσει το αμαξοστάσιο, τονίζοντας ότι 

υπάρχουν πρωτόκολλα και διαδικασίες.
Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, το αίτημα της αντιπολίτευσης για 
περισσότερα λεωφορεία ώστε να πραγματοποιούνται περισσό-
τερα δρομολόγια με μικρότερο συνωστισμό, ο κ. Καραμανλής 
είπε: «Η αντιπολίτευση θα ήταν καλό να μας είχε αφήσει όχι 850 
λεωφορεία, που βρήκαμε, αλλά 1.600 που είχαμε αφήσει το 
2014, για να κάνουμε περισσότερες διαδρομές». Διαβεβαίωσε, 
πάντως, ότι το υπουργείο θα εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης 
των δρομολογίων.  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Χρ. Σταικούρας: Φορολογικές, ασφαλιστικές διευκολύνσεις και επιπλέον δαπάνες υγείας, περιλαμβάνονται στα πρώτα οικονομικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού   

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Χρ. Σταικούρας: Φορολογικές, ασφαλιστικές διευκολύνσεις και επιπλέον δαπάνες υγείας, περιλαμβάνονται στα πρώτα οικονομικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού   
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Πρωτοβουλία με μία σειρά συνεκτικών παρεμβάσεων 
αναλαμβάνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ως αρμόδιος φορέας προάσπισης των συμ-
φερόντων των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ενιαίας και 
συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάσχεση 
των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορο-
νοϊού στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων:
- Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τρο-
ποποίηση του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας των εργαζομένων. Έτσι, παρέχεται η δυνατό-
τητα στους εργοδότες να οργανώνουν πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις τους, 
προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες, 
που θέτει το φαινόμενο της διάδοσης του κορονοϊού και 
στη χώρα μας.
«Ενδεικτικά, με τον τρόπο αυτό, διευκολύνουμε εργαζό-
μενους και εργοδότες να προκρίνουν σχήματα σταδιακής 

πρόσβασης και προσέλευσης στους χώρους εργασίας για 
την αποφυγή συνωστισμού και στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς και στους χώρους εργασίας, υποστηρίζουμε τις 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν την ενδεχόμενη απουσία 
εργαζομένων, λόγω προληπτικών μέτρων ή για λόγους 
φροντίδας παιδιών σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας 
εκπαιδευτικών μονάδων, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
θίγονται οι υφιστάμενες προστατευτικές διατάξεις για τις 
προϋποθέσεις πραγματοποίησης υπερεργασίας, υπερω-
ριών, εργασίας κατά βάρδιες, ο προβλεπόμενος ελάχιστος 
χρόνος ανάπαυσης, κ.λπ.» διευκρινίζει το υπουργείο Ερ-
γασίας.
Παράλληλα, σημειώνει ότι, για όσο χρόνο εφαρμόζεται 
το ανωτέρω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνω-
στοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συ-
γκεντρωτικά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, 
καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγ-
ματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το 

πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας 
εργασίας.
- Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πε-
ραιτέρω διάδοσης του κορονοϊού στους εργασιακούς χώ-
ρους, αλλά και στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως θεσμοθετη-
μένης υποχρέωσης των εργοδοτών να εξασφαλίζουν την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, παρέχεται 
η δυνατότητα να προχωρούν σε σχήματα εξ αποστάσεως 
παροχής εργασίας (τηλεργασίας), στο βαθμό βέβαια που 
αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.). Και 
σε αυτήν την περίπτωση διευκολύνονται οι εργαζόμενοι 
με παράλληλα καθήκοντα φροντίδας παιδιών.
- Αναστέλλεται για τρεις μήνες, έως την 30ή Ιουνίου του 
2020, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των 
δόσεων κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες, 
έως την 31η Μαρτίου 2020, στους κλάδους και περιοχές 
(ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περιφε-
ρειακή ενότητα), για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικο-
νομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή 
για περισσότερο από 10 ημέρες.

Οι εξελίξεις σε σχέση με την εντεινόμενη εξάπλωση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), αναμένεται να 
αντιστρέψουν το εν γένει καλό οικονομικό κλίμα στην 
ελληνική οικονομία, εκτιμά ο ΣΕΒ στο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων, που δημοσιοποίησε χθες, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, «όλα τελικώς 
θα κριθούν από τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, με τη 
μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και των κεφα-
λαιαγορών να προοιωνίζονται υφεσιακές επιπτώσεις σε 
αχαρτογράφητα εν πολλοίς νερά».
Αναφερόμενος στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δ’ 
τριμήνου του 2019, ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι η αύξηση του 
ΑΕΠ το 2019 περιορίστηκε σε 1,9%, όσο και το 2018, κα-
θώς στο 4ο τρίμηνο του έτους σημειώθηκε σημαντική επι-
βράδυνση (+1% έναντι +2,2% στο εννιάμηνο), λόγω και 
της απουσίας των ενισχυτικών της ζήτησης παραγόντων 
που συνδέονται με την προεκλογική περίοδο των εθνικών 
εκλογών της 7/7/2019. «Αντίθετα με τις περισσότερες 
εκτιμήσεις, από τον ΣΕΒ είχε επισημανθεί ότι η επίτευξη 

του στόχου για ρυθμό ανάπτυξης άνω του +2% το 2019 
θα ήταν δύσκολη. Ενώ η ιδιωτική κατανάλωση υπερέβη 
τις προσδοκίες, επιταχυνόμενη σε +1,8% το 4ο τρίμηνο 
από +0,5% στο 9μηνο, οι εξαγωγές (+1%) απογοήτευ-
σαν σε σχέση με το 9μηνο (+6,3%), ενώ η επιτάχυνση 
των επενδύσεων σε πάγια (+14,4% έναντι +1,5% στο 
9μηνο) αντισταθμίστηκε από την αρνητική συμβολή της 
μεταβολής των αποθεμάτων», τονίζει ο Σύνδεσμος. 
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η χαμηλότερη από την αναμενόμενη 
άνοδος του ΑΕΠ, οφείλεται στην επιβράδυνση των εξα-
γωγών και της δημόσιας κατανάλωσης ενώ, αντίθετα, ο 
ρυθμός ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύθηκε. 
Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε πάγια παρουσίασαν αύξηση 
+14,4% το 4ο τρίμηνο του 2019, έναντι μείωσης -26,8% 
το 4ο τρίμηνο του 2018 και +4,7% στο σύνολο του 2019, 
έναντι μείωσης -12,2% το 2018.
Εξάλλου σε ανάλυση για τη μεσαία τάξη, ο Σύνδεσμος το-
νίζει πως αυτή αποτελεί το 54% του πληθυσμού, διαθέτει 
ισόποσο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, καταβάλ-
λει (2018) το 51% του φόρου εισοδήματος και των εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ κάνει χρήση του 62% 
των συντάξεων και κοινωνικών μεταβιβάσεων. Πριν την 
κρίση (2009), η μεσαία τάξη, με 49% των νοικοκυριών 
και 48% του διαθεσίμου εισοδήματος, κατέβαλε το 39% 
των φόρων και εισφορών και έκανε χρήση του 54% των 
συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων.
«Έτσι, λοιπόν, επιβαρύνεται σήμερα φορολογικά κατά 
12 π.μ. περισσότερο απ’ ότι προ κρίσης ενώ το εισόδημα 
της ενισχύεται κατά 8 π.μ. περισσότερο από συντάξεις και 
κοινωνικές μεταβιβάσεις. Ο συνδυασμός αυτός υπερφο-
ρολόγησης και εκτεταμένης συνταξιοδότησης σημαίνει 
χαμηλότερη οικονομική ισχύ σε διαθέσιμο εισόδημα, μιας 
και οι φόροι στερούν διαθέσιμο εισόδημα, ενώ οι συντά-
ξεις είναι χαμηλότερες από τους μισθούς. Συμπερασματι-
κά, παρατηρείται ένας οικονομικός μαρασμός της μεσαίας 
τάξης. Το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, φαίνεται να 
μην είναι σε θέση να σύρει το κάρο της ανάπτυξης, καθώς 
σε μεγάλο βαθμό είτε είναι οικονομικά αδύναμο, είτε είναι 
εκτός μάχης», αναφέρει ο ΣΕΒ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάσχεση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του κορονοϊού

ΣΕβ: ΥΦΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
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Μετά την εκδήλωση του κορονοϊού στην Ευρώπη και τα 
πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για τη συγκράτηση της δια-
σποράς του, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις ζήτησαν –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- να λαμβάνουν πληροφορίες από τα μέλη τους, 
υποδεικνύοντας τις αρνητικές επιπτώσεις ιδίως σε συγκεκρι-
μένους τομείς της οικονομίας. 
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, σε σημερινή ανακοίνωση του 
επιμελητηρίου, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, αφενός 
για τα μέτρα που λαμβάνει συνεχώς για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, καθώς και για τη λήψη της πρώτης δέσμης 
εξειδικευμένων οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κοροναϊού αλλά 
υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων από την ΕΕ.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το ΕΒΕΠ με παρεμβά-
σεις στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, ζητά από την Ε.Ε. να επι-
τρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες 

που προσφέρουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε 
να χρησιμοποιηθούν χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν 
άμεση και έμμεση ρευστότητα. Επίσης, προτείνει την αναστο-
λή καταβολής των δανειακών υποχρεώσεων για τις εταιρείες, 
που κινδυνεύουν ακόμα και με διακοπή της λειτουργίας τους. 
Επιπλέον, ζητά να δοθεί σε κάθε κράτος μέλος η δυνατότητα 
επαρκούς δημοσιονομικού χώρου, χωρίς να υπολογίζονται 
οι δαπάνες αντιμετώπισης του κοροναϊού στους στόχους 
του πρωτογενούς πλεονάσματος. Το ΕΒΕΠ επίσης, θεωρεί 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντείνει τα κίνητρα 
στα κράτη μέλη και να δημιουργήσει αυτή τη φορά «μηχα-
νισμούς πρόληψης», αντί καταστολής για τις επιχειρήσεις με 
δυσκολίες βιωσιμότητας. Η εμπειρία του έργου «Έγκαιρη 
Προειδοποίηση Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ταχεία εφαρμογή αντιμετώπισης κρίσεων. Η Ε.Ε. πρέπει, 
επίσης, να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη δεν δημιουργούν δυσανάλογους φραγμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των κοινοτικών εμπορευμάτων, ενώ η 

σταθεροποίηση των διασυνοριακών αλυσίδων αξίας πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα. Η Ε.Ε. οφείλει να αποδεσμεύσει 
άμεσα όλα τα εναπομείναντα κονδύλια από το πολυετές δη-
μοσιονομικό πλαίσιο και να τα ανακατευθύνει στις επιχειρή-
σεις που πλήττονται.
Τέλος, ο κ. Κορκίδης, δήλωσε:
«Είμαστε όλοι αντιμέτωποι με δύο κρίσιμες παραμέτρους, τον 
χρόνο και τον φόβο. Οι μέχρι σήμερα απώλειες στην ελληνική 
οικονομία εκτιμώνται σε 0,3% του ΑΕΠ και περίπου 600 εκ. 
ευρώ, που όμως θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όσο 
εξαπλώνονται και δεν περιορίζονται τα επιδημικά κρούσματα 
του κοροναϊού. Όπως η υγεία, έτσι και η οικονομία, αναζητά 
το αντίδοτο της «υγειονομικής κρίσης». Η Ε.Ε. απαιτείται να 
αντιδράσει προληπτικά και τάχιστα για να περιορίσει τις επι-
πτώσεις και να στηρίξει οικονομικά την επιχειρηματικότητα 
και την απασχόληση στις 27 χώρες μέλη της».

«Η προστασία των εργαζομένων και του κύκλου επαφών 
τους, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για τους ερ-
γοδότες, αλλά και για την Πολιτεία που καλείται να διαχειριστεί 
μία άγνωστη επιδημία με ταχύτατη διασπορά», τονίζει –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, με αφορμή ανακοίνωση για τήρηση 
αυστηρών μέτρων υγιεινής από τους εργαζόμενους στην 
Περιφέρεια.
   «Ξεκινώντας από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας» υπογραμ-
μίζει ο περιφερειάρχης, «ζητούμε την αυστηρή τήρηση των 
προληπτικών μέτρων για την αναχαίτιση της μετάδοσης 
μολύνσεων COVID-19». Καθώς σε αυτή τη δύσκολη μάχη για 
την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας, «καλούμαστε να επιδεί-
ξουμε την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα και την μέγιστη μέρι-
μνα όλων μας ώστε να προστατέψουμε την υγεία των οικείων 
μας και όλων των συνανθρώπων μας». 

 Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια δημοσίευσε οδηγίες για την 
αποφυγή διασποράς του COVID-19 στους χώρους εργασίας. 
    Ειδικότερα για την αποτροπή της νόσου, προτείνει:
   -Να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι που αρρωσταίνουν να 
μένουν σπίτι, έως την ημέρα που θα είναι απύρετοι και δεν θα 
εμφανίζουν βήχα ή και οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα για 
τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς τη χρήση σχετικών φαρμάκων.
   - Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών να επιδεικνύουν ευελιξία 
για να διευκολύνουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στο 
σπίτι αν εμφανίσουν συμπτώματα ή για να φροντίζουν κά-
ποιο μέλος της οικογένειας που έχει αρρωστήσει.
    Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους που εμφανίζουν συμπτώ-
ματα (πχ βήχα, δύσπνοια) στον χώρο εργασίας, 
 πρέπει να διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους, να ειδοποιεί-
ται ιατρός εργασίας και να στέλνονται στο σπίτι τους.
    Οι ίδιοι πρέπει να καλύπτουν την μύτη και το στόμα με χαρ-

τομάντιλο (ή σκύβοντας στον αγκώνα τους). 
   Οι προϊστάμενοι πρέπει να δώσουν έμφαση και στην προ-
στασία των υπολοίπων από συμπτώματα με βήχα ή φτέρνι-
σμα, καθώς και στην τήρηση υγιεινής των χεριών για όλους.
    Επίσης οι οδηγίες προς τους προϊστάμενους αφορούν στην 
μέριμνα τους για την υποχρεωτική ανάρτηση των σχετικών 
αφισών και άνωθεν οδηγιών της Περιφέρειας σε εμφανή ση-
μεία και στην είσοδο των υπηρεσιών.
    Να φροντίσουν ώστε να υπάρχουν χαρτομάντιλα, δοχεία 
απορριμμάτων, απολυμαντικό χεριών και αντισηπτικά σε 
εμφανή σημεία.
    Τέλος να πραγματοποιείται συστηματικός καθαρισμός όλων 
των κοινόχρηστων επιφανειών (γραφεία, ράμπες, ασανσέρ, 
κοινόχρηστοι διακόπτες ακόμη και πόμολα) όπως και των 
ατομικών (πληκτρολόγια, τηλέφωνα, γραφεία).

Αναστέλλονται όλες οι πτήσεις από και προς τη Βόρεια Ιταλία 
από όλα τα ελληνικά αεροδρόμια και όλες τις αεροπορικές 
εταιρείες, από σήμερα 9 Μαρτίου έως τις 23 Μαρτίου 2020, 
όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύμφω-
να με το ΑΠΕ. 
   Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή 

«η ΥΠΑ δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβα-
τών και των πτήσεων και εναρμονισμένη με τις οδηγίες του 
υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, προχωρά ως μέτρο πρόλη-
ψης κατά του COVID19 στην προσωρινή αναστολή όλων των 
πτήσεων από και προς τη Βόρεια Ιταλία.
   Η σχετική NOTAM ισχύει από σήμερα 9 Μαρτίου 2020 έως 

τις 23 Μαρτίου 2020 και αφορά όλα τα αεροδρόμια της Βό-
ρειας Ιταλίας και συγκεκριμένα τις περιοχές (Emilia Romagna, 
Piedmont, Lombardy και Veneto)».
   Σημειώνεται ότι η αναστολή πτήσεων ισχύει για όλα τα αερο-
δρόμια της Ελλάδας και όλες τις αεροπορικές εταιρίες.

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΖΗΤΑ ΤΟ ΕβΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

AΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΥΠΑ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΩΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ β. ΙΤΑΛΙΑ
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Ο κ. Δημήτρης Οικονόμου υφυπουργός ΠΕΝ  αρμόδιος 
για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, σε 
άρθρο του στην «Καθημερινή» σημειώνει τα ακόλου-
θα:
Με πρόσφατο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας επιχειρείται ο εξορθολογισμός 
του πλαισίου για τον καθορισμό χρήσεων γης στις 
προστατευόμενες περιοχές μέσω των Ειδικών Περι-
βαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Η κατάσταση στο ζήτη-
μα αυτό μέχρι σήμερα έχει ως εξής:
Βάσει του νόμου 3937/2011, μέσω των ΕΠΜ γίνεται «η 
οριοθέτηση και ο καθορισμός χρήσεων γης και δρα-
στηριοτήτων μέσα [στις προστατευόμενες περιοχές]». 
Ελάχιστες ΕΠΜ έχουν ωστόσο εγκριθεί. Η μεγάλη πλει-
ονότητα των περιοχών του δικτύου Natura 2000 δεν 
απέκτησε ποτέ χρήσεις γης, παραμένει δηλαδή χωρίς 
προσδιορισμό τού «τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται 
σε κάθε σημείο του χώρου», με αποτέλεσμα κάθε έργο 
μέσα στις περιοχές αυτές να κρίνεται κατά περίπτωση, 
χωρίς ευρύτερο συνεκτικό πλαίσιο σχεδιασμού και χω-
ρίς ενιαία κριτήρια. Και στις λίγες εγκεκριμένες ΕΠΜ, 
όμως, ο καθορισμός χρήσεων γης είναι μεθοδολογικά 
προβληματικός.
Το πρόβλημα καθίσταται σαφές αν γίνει σύγκριση με 
τον τρόπο καθορισμού χρήσεων γης στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό: υπάρχει επίσημος κατάλογος χρήσεων γης 
(κώδικας), από τον οποίο κάθε σχέδιο επιλέγει τις κα-
τάλληλες για κάθε συγκεκριμένη περιοχή, εντός ή εκτός 
σχεδίου, χρήσεις. Ανάλογη κωδικοποίηση χρησιμοποι-
είται και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στις ΕΠΜ, 
αντίθετα, δεν υπάρχει ένας τέτοιος κώδικας-πλαίσιο. 
Οι καθοριζόμενες σε κάθε ΕΠΜ χρήσεις δεν χρησιμο-
ποιούν κοινή ορολογία με σαφές περιεχόμενο, αλλά 
προσδιορίζονται με διαφορετικές κάθε φορά εκφρά-
σεις, κατά την έμπνευση του εκάστοτε μελετητή. Για 
παράδειγμα, στις 24 θεσμοθετημένες περιοχές προ-
στασίας, οι εγκαταστάσεις εστίασης περιγράφονται με 
έξι διαφορετικούς όρους, τα τουριστικά καταλύματα 
προσδιορίζονται με επτά διαφορετικούς όρους κ.ο.κ. 
Με άλλα λόγια, ήδη οι ΕΠΜ προβλέπουν δραστηριό-

τητες του ίδιου τύπου με αυτές των «πολεοδομικών» 
χρήσεων –κατοικίες, εξορυκτικές δραστηριότητες, 
βιομηχανία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ.– αλλά 
με τρόπο αόριστο και ανομοιογενή. Η πολυσημία οδη-
γεί σε εννοιολογικό χάος και δυσχεραίνει την απόδοση 
σε κάθε τέτοια «περιβαλλοντική» χρήση συγκεκρι-
μένου περιεχoμένου, καθώς και την αντιστοίχισή της 
με τις πολεοδομικές χρήσεις και τις περιβαλλοντικές 
κατηγορίες. Προφανώς δημιουργείται έτσι μια γκρίζα 
ζώνη που δυσκολεύει την εφαρμογή από τις υπηρεσί-
ες και τους πολίτες, καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση 
εναλλακτικών θέσεων για επενδύσεις, αφήνει μεγάλα 
περιθώρια διακριτικής ευχέρειας των υπηρεσιών, και 
παρέχει έδαφος για συνεχείς προσφυγές στα δικαστή-
ρια. Και φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περιοχές 
Natura 2000 καλύπτουν περίπου το 28% του χερσαίου 
χώρου της Ελλάδας.
Στο σε εξέλιξη πρόγραμμα εκπόνησης ΕΠΜ σε όλες τις 
περιοχές Natura 2000, προβλέπεται ρητώς, τόσο στη 
νομοθεσία όσο και στις συμβάσεις των μελετητών, ο 
καθορισμός χρήσεων γης. Αν συνεπώς υπάρχει ενδε-
χόμενο να απαιτηθεί στρατηγική μελέτη περιβαλλοντι-
κών εκτιμήσεων λόγω πρόβλεψης χρήσεων γης, αυτό 
δεν οφείλεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ. Προϋπάρ-
χει. Αυτό που γίνεται με το τελευταίο είναι η επέκταση 
και στις ΕΠΜ ενιαίου κώδικα χρήσεων, με βάση αυτόν 
που προϋπήρχε για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, στις 
47 προϋπάρχουσες ειδικές χρήσεις του οποίου προστί-
θενται και περίπου 12 νέες που ανταποκρίνονται σε ιδι-
αίτερες ανάγκες των περιοχών προστασίας. Οι περιοχές 
αυτές θα υποδιαιρούνται σε ζώνες (4 είδη) αντίστοιχες 
με τις «γενικές χρήσεις» του πολεοδομικού σχεδιασμού 
και ιεραρχημένες κατά βαθμό προστασίας. Σε καθεμιά 
από αυτές ο κώδικας προσδιορίζει τις χρήσεις που μπο-
ρούν, κατά μέγιστο, να καθοριστούν από μια ΕΠΜ, η 
οποία επιλέγει σε κάθε ζώνη αυτές που τελικά θα επι-
τραπούν, με κριτήριο τις ανάγκες των προστατευτέων 
αντικειμένων.
Το σύστημα είναι απλό, επιχειρησιακό, και αίρει με-
γάλο μέρος των σημερινών αδυναμιών των ΕΠΜ, 

παρά ορισμένες παρανοήσεις που έχουν υπάρξει. Για 
παράδειγμα, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν μπορούν «να 
προβλέπονται ή να μην προβλέπονται» κατά βούληση 
σε μια ΕΠΜ, ούτε ορίζονται πρωτογενώς από αυτές. 
Τέτοιο χώροι ορίζονται με τις διαδικασίες της αρχαι-
ολογικής νομοθεσίας, και μια ΕΠΜ τις ενσωματώνει 
αυτούσιες και υποχρεωτικά. Το σχέδιο νόμου απλώς 
προσθέτει αυτή την κατηγορία στον κώδικα γιατί έλει-
πε, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές στα σχέδια πως 
απεικονίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι. Αντίστοιχα 
ισχύουν προφανώς και για άλλες κατηγορίες χώρου 
με ειδικό καθεστώς, όπως π.χ. τα δάση και οι δασικές 
εκτάσεις. Και αυτές δεν «επινοούνται» από τα σχέδια 
χρήσεων γης. Καθορίζονται βάσει της δασικής νομο-
θεσίας και απλώς ενσωματώνονται στα σχέδια αυτά 
αυτούσιες και υποχρεωτικά. Ως προς τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες, η αναφορά στο σχέδιο νόμου αφορά 
τις ήδη υφιστάμενες, όχι νέες, και αυτό θα αποσαφη-
νιστεί (θυμίζω και τη νομολογία του ΣτΕ, που δέχεται 
κατ’ αρχήν την άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων 
σε περιοχές Natura, δάση εντός προστατευόμενων τό-
πων).
Και μια τελευταία μεθοδολογική παρατήρηση: ο όρος 
«χρήση γης» στη χωρική νομοθεσία περιλαμβάνει 
κατά συνθήκη τόσο χρήσεις του εδάφους με τη στενή 
έννοια του όρου, όσο και καλύψεις γης. Πρόκειται για 
διεθνώς γενικευμένη σύμβαση της ορολογίας, γνωστή 
στους ασχολούμενους με αυτά τα θέματα, και όχι για 
«σύγχυση» των συντακτών του σχεδίου νόμου. Ετσι, 
αυστηρά το δάσος αποτελεί κάλυψη, η θήρα χρήση, 
η αλιεία χρήση, το πράσινο κάλυψη, η αναψυχή δρα-
στηριότητα, κ.λπ., άλλα όλα στεγάζονται κάτω από τον 
συμβατικό όρο «χρήση». «Πράγματα κοινής χρήσης» 
όπως π.χ. οι πλατείες και γενικότερα οι κοινόχρηστοι 
χώροι αποτελούν με την ίδια έννοια χρήσεις, άλλωστε 
ήδη προβλέπονται στο Π.Δ. 59/18 (που έχει περάσει 
από τον έλεγχο του ΣτΕ) στο άρθρο 7.

* Ο κ. Δημήτρης Οικονόμου είναι υφυπουργός αρμόδι-
ος για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η μεγάλη πλειονότητα των περιοχών του δικτύου Natura 2000 δεν απέκτησε ποτέ χρήσεις γης, παραμένει δηλαδή χωρίς 
προσδιορισμό τού «τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε σημείο του χώρου».
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Κατατέθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου ο φάκελος για την αδειο-
δότηση του υδατοδρομίου στο Ρέθυμνο, κάνοντας οι αρμό-
διοι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής 
επένδυσης όπως χαρακτηρίζεται, για τον Νομό, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, ζητάει την άδεια ίδρυσης ώστε 
να προχωρήσει σε διαγωνισμό για τη λειτουργία του υδα-
τοδρομίου, το κόστος κατασκευής του οποίου θα αναλάβει 
ο ανάδοχος. Η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ρεθύμνου Ειρήνη Κουτσελιδάκη, ενημέρωσε τον υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη για τις πρω-
τοβουλίες που έχουν ληφθεί ώστε να προχωρήσει η διαδικα-

σία στο πλαίσιο του νέου νόμου που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, 
σχετικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοδρομί-
ων. «Ο νέος νόμος για τα υδατοδρόμια έχει δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου πτήσεων υδρο-
πλάνων στην Ελλάδα, μετά από χρόνια καθυστερήσεων», ανέ-
φερε ο κ. Κεφαλογιάννης δηλώνοντας ιδιαίτερα ευτυχής που η 
ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ρέθυμνο: «…είναι σε ώριμη φάση 
για την ίδρυση υδατοδρομίου και αισιοδοξώ ότι ο σχετικός φά-
κελος που κατατέθηκε στις Υπηρεσίες του υπουργείου θα απο-
τελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής 
υποδομής για όλο το Ρέθυμνο». 
Σύμφωνα με την κ. Κουτελιδάκη, το Ταμείο θα εισπράττει τέλη 
χρήσης, ενώ στον φάκελο περιλαμβάνεται και μελέτη περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων, όπου προβλέπεται και ο έλεγχος 
του θορύβου, με δεδομένο ότι η εγκατάσταση σχεδιάζεται να 
αναπτυχθεί στο παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου. Ανέφερε επίσης 
πως: «Η δημιουργία υδατοδρομίου ανοίγει νέες προοπτικές 
για το Ρέθυμνο, στο οποίο δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Είναι μια 
σημαντική υποδομή για τους επισκέπτες του Νομού, αλλά και 
τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα έχουν πλέον περισσό-
τερες επιλογές για τις μετακινήσεις τους. Επιπλέον, το υδατο-
δρόμιο δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και δύναται να 
καλύψει και άλλες ζωτικές ανάγκες, όπως οι αεροδιακομιδές και 
η πυρόσβεση».

Oρίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Οδικές 
Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ) από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοι-
νωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ») και την Ελληνική Εταιρεία 
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»). Πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Στέφα-
νος Αγιάσογλου. 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, μοναδικού μετόχου της 
ΟΣΥ, σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ, αποφάσισε ομόφωνα το 
διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥ, μεταξύ των 
οποίων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει 
προσωρινά και καθήκοντα Μη εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ, 
καθώς και δύο μη εκτελεστικών μελών, εκ των οποίων ένας 
είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ στα πλαίσια της ομι-
λοποίησης» αναφέρεται στην ανακοινωση του ΟΑΣΑ.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥ είναι η 
ακόλουθη:
Στέφανος Αγιάσογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Αθανασόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου
Νίκος Καλατζής, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως μη εκτελεστικό 
μέλος και ο κ. Αλέξανδρος Κουβαράς που προτείνεται προς 
εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 
4 ν. 4389/2016.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ θα διαμορφώσει το 
πλαίσιο για την επίτευξη του βασικού στόχου του ΟΑΣΑ, που 
είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των μετακινούμενων 
με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δια της βελτίωσης του 
παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, με παράλληλη προώ-
θηση του εξορθολογισμού του οικονομικού κόστους και της 
διοικητικής δομής των συνιστωσών του συστήματος των 
ΜΜΜ. Για την επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου για την 
λειτουργία της πόλης, που θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες της Αθήνας, η ΟΣΥ θα πρέπει να 
προωθήσει τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την εφαρμογή 
προηγμένων τεχνολογιών, στο πλαίσιο των αρχών της βιώ-
σιμης ανάπτυξης.
Βιογραφικό: Στέφανος Αγιάσογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) 
του Aston University Business School με ειδίκευση στο 
στρατηγικό σχεδιασμό και απόφοιτος του Πανεπιστημίου 

Wolverhampton, όπου έλαβε το πτυχίο του στα Οικονομικά. 
Έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις, 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Διετέλεσε πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συ-
ντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.) 
κατά την περίοδο 2013-2016. Κατά τη διάρκεια της 4ετούς θη-
τείας του, σχεδιάστηκε η περίμετρος και υλοποιήθηκε η απο-
κρατικοποίηση του σιδηροδρομικού συστήματος - συμπερι-
λαμβανομένης και αυτής της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.. Στο παρελθόν, 
είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος / γενικός διευθυντής  
στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων  (Ο.Σ.Κ. Α.Ε) για έξι χρόνια, 
όπου μεταξύ άλλων δράσεων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ο 
σχεδιασμός της πρώτης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα με την κατασκευή 24 σχολικών μονάδων στην περιοχή 
της Αττικής και η υλοποίηση τριών συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων για τη κατασκευή σχολικών μονάδων με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει πάνω από 15 χρόνια 
εμπειρίας σε  σημαντικές διευθυντικές θέσεις  και έχει διατελέ-
σει ειδικός επιστημονικός σύμβουλος με σημαντικό ιστορικό 
τόσο στη διοίκηση όσο και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η Intralot ανακοίνωσε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης αποχωρεί από τα κα-
θήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, παραμένοντας εκτελε-
στικός πρόεδρος του ΔΣ, ενώ νέος διευθύνων σύμβουλος του 
Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, με ισχύ από 
09.03.2020. 
Ο κ. Δημητριάδης εκλέχθηκε, παράλληλα, εκτελεστικό μέλος του 
ΔΣ σε αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Κλώνη. Ο πρόεδρος του 
ΔΣ, Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε: «Μετά από μια μεταβατική 
περίοδο αναδιάρθρωσης, κατά το περασμένο έτος, η εταιρεία 
θα κινηθεί δυναμικά με αιχμή την ψηφιακή τεχνολογία, με νέο 

διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Χ. Δημητριάδη, που έχει μακρά 
θητεία στην εταιρεία κατά τα τελευταία 12 έτη και διαθέτει σε 
βάθος γνώση των τεχνολογιών του κλάδου. Εύχομαι καλή επι-
τυχία στο έργο του».
Ο κ. Χρήστος Δημητριάδης δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον ιδρυτή της Intralot και πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σ. Κόκκαλη 
για την ευκαιρία που μου δίνει να συμβάλω από τη θέση του 
διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου. Αποτελεί τιμή, πρόκληση 
και τεράστια ευθύνη. Η Intralt είναι μια εταιρεία με σπουδαία 
ιστορία και πολλά υποσχόμενο μέλλον. Εξάγουμε τεχνολογία, 
προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίως. Είμαστε υπερήφανοι για 

τις θυγατρικές μας που υπηρετούν τους πελάτες μας και συνθέ-
τουν τον πολυεθνικό χαρακτήρα της εταιρείας. Η Intralot είναι 
μια εταιρεία με μοναδικό DNA που έχει κατορθώσει να διεισδύσει 
σε αγορές που φάνταζαν αδύνατες και που κατόρθωσε να κάνει 
το άλμα από νεοφυής εταιρεία στην κατάκτηση επί μακρόν μιας 
θέσης μεταξύ των τριών κορυφαίων εταιρειών του κλάδου. Από 
τα νέα μου καθήκοντα προσδοκώ στη συνεργασία όλων για μια 
δυναμική πορεία της εταιρείας». 

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
- Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Στέφανος Αγιάσογλου  

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT ΑΝΑΛΑΜβΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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‘Αρχισε χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βου-
λής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας 
για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, της κοινοτικής 
οδηγίας σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία των 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
δήλωσε «παρών», το ΚΚΕ καταψήφισε και τα άλλα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25, επιφυλά-
χθηκαν για την Ολομέλεια.
Μετά από συμφωνία όλων των κομμάτων, την ερχόμενη 
Τετάρτη θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και εξω-
κοινοβουλευτικοί φορείς, καθώς όπως τονίστηκε, η κύρωση 
αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους. 
Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει «παρών», με την εισηγήτριά 
του, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, να καταγγείλει «ασάφεια και προ-
χειρότητα του νομοσχεδίου», αλλά και «έλλειψη μακροχρόνιου 
σχεδίου για μια ισχυρή δημόσια κοινωνική ασφάλιση», προκά-

λεσε την αντίδραση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.
Σε σύντομη παρέμβαση του, ο κ. Βρούτσης τόνισε, ότι είναι 
αυτονόητη η υποχρέωση των κομμάτων που κυβέρνησαν τη 
χώρα να υπερψηφίσουν την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής 
οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο και καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ απα-
ράδεκτη πολιτική συμπεριφορά και πρωτοφανή παλινωδία, 
που τον εκθέτουν.
Ο εισηγητής της ΝΔ, Περικλής Μαντάς, υποστήριξε μεταξύ άλ-
λων, ότι το νομοσχέδιο εισάγει σε μια νέα εποχή τη λειτουργία 
των επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων, εκσυγχρονίζο-
ντας τα, ενώ παράλληλα καθιστά ενεργούς και με επαρκή ενη-
μέρωση τους ασφαλισμένους.
Ως «ένα πολύ σημαντικό έναυσμα για τον εκσυγχρονισμό των 
ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης», χαρακτήρισε την εναρ-
μόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ειδικός 
εισηγητής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μουλκιώτης, ζητώντας ωστόσο 
περαιτέρω αποσαφηνίσεις. 

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, τόνισε ότι το 
κόμμα του δηλώνει όχι και επί της αρχής και επί των άρθρων, σε 
ένα νομοσχέδιο που συνεχίζει το έγκλημα εναντίον των αυτο-
απασχολούμενων, ενσωματώνοντας αντιδραστικές αντιλαϊκές 
πολιτικές της ΕΕ.
Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, 
επιφυλάχθηκε, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο έγινε «στο 
πόδι» ενώ στόχος της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας εί-
ναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η βελτίωση της λειτουργίας των 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και η 
προστασία των μελών τους.
Εξαιρετικά επιφυλακτική δήλωσε η ειδική αγορήτρια του 
ΜεΡΑ25, Μαρία Απατζίδη, αναγνωρίζοντας μεν ότι «στόχος 
της κύρωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι να μπουν κανόνες 
διαφάνειας στο πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών ταμεί-
ων ασφάλισης και να καταργηθούν τα εμπόδια», ωστόσο, όπως 
είπε, «το αναδιανεμητικό σύστημα δέχεται μεγάλες πιέσεις και η 
κοινωνική ασφάλιση μετατρέπεται σε ατομική».

Γ. Πατούλης: «Με στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις, υπε-
ρασπιζόμαστε και ενισχύουμε το δικαίωμα των πολιτών της 
Αττικής να ζουν σε ένα καλαίσθητο και ασφαλές περιβάλλον»
 Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ξε-
κινούν εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης φθορών σε 
10.000 ιστούς ηλεκτροφωτισμού, σε κεντρικούς οδικούς άξονες 
της Αττικής, με στόχο αφενός την αισθητική αναβάθμιση της 
εικόνας της Αττικής και αφετέρου την προάσπιση της ασφάλειας 
των πολιτών.
Ειδικότερα οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη 11 
Μαρτίου και θα πραγματοποιηθούν σε βασικές οδικές αρτηρί-
ες του λεκανοπεδίου μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Αλίμου, 
Κατεχάκη, Αθηνών, Πειραιώς, Βάρης, Βουλιαγμένης, Κηφισίας, 
Μεσογείων, Ποσειδώνος, Αθηνών-Σουνίου, Λαυρίου, Συγ-
γρού, Σχιστού, Π.Ράλλη, Αλεξάνδρας.
 Η συγκεκριμένη δράση έχει εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης τα 2 έτη και έρχεται ως φυσική συνέχεια της πε-
τυχημένης δράσης που αναλήφθηκε από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε η νέα διοίκηση της Περιφέρειας, κατά της παράνομης 
αφισορύπανσης και της παράνομης αφισοκόλλησης που για 
σειρά ετών λάμβανε χώρα επί των ιστών ηλεκτροφωτισμού και 
σηματοδότησης της Αττικής. 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εξωραϊστεί σημαντικά η 
εικόνα των ιστών ηλεκτροφωτισμού καθώς πολλοί από αυτούς 
εμφανίζουν σήμερα σημάδια οξείδωσης και εκτεταμένων φθο-
ρών. Παράλληλα θα γίνει ενδελεχής έλεγχος τυχόν διάβρωσής 
τους καθώς και αντικατάσταση των εκλιπόντων ή φθαρμένων 
θυρίδων. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει συνεχής ενημέ-
ρωση από την τροχαία και θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση των 
πολιτών και οι εργασίες να εκτελούνται με απόλυτη ασφάλεια.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής σε δηλώσεις του επισημαίνει τα εξής:
«Συνεπείς στη δέσμευσή μας ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η 
αισθητική αναβάθμιση της Αττικής μας, η προστασία του περι-
βάλλοντος αλλά και η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών, 
συνεχίζουμε τις στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις μας προς 
αυτή την κατεύθυνση. Μετά την πρωτοβουλία μας να αναλά-
βουμε να βάλουμε ένα τέλος στην παράνομη αφισορύπανση και 
να καθαρίσουμε την Αττική μας η οποία στέφθηκε με επιτυχία 
και στηρίχθηκε ιδιαίτερα από τους πολίτες, προχωράμε με την 
ανακαίνιση και συντήρηση 10.000 ιστών ηλεκτροφωτισμού σε 
κεντρικές λεωφόρους της Αττικής μας. Θα συνεχίσουμε και με 
άλλες δράσεις, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των πολιτών της 
Αττικής να ζουν σ΄ένα καλαίσθητο και ασφαλές περιβάλλον». 

Έκτακτη σύσκεψη των τουριστικών πρακτόρων πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα στο πλαίσιο των προσπαθειών διαχείρισης των 
συνεπειών εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το 
ΑΠΕ.  Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του 
συνδέσμου των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελ-
λάδα (ΗΑΤΤΑ), υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας τους (FEDHATTA), 
συμμετείχαν εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων που δραστηρι-
οποιούνται στον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό από και 
προς την Ν.Α. Ασία και Κίνα, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τα γεγονότα έτσι ώστε να 
καταγραφούν συντεταγμένες θέσεις για κλαδικά αιτήματα προς 

την πολιτεία προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την στήριξη των 
επιχειρήσεων που πλήττονται.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κυριότερα θέματα 
που καταγράφηκαν, αφορούν στην πολιτική επιβολής ακυρωτι-
κών από ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες λόγω ακυρώσεων 
εκδρομών, σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την χρηματοοι-
κονομική στήριξη των επιχειρήσεων (επιδότηση ασφαλιστικών 
εισφορών, αναστολή καταβολής ΦΠΑ, χρηματοδότηση με κρα-
τική εγγύηση) αλλά και σε ρυθμίσεις που αφορούν στην απασχό-
ληση των εργαζομένων σε τουριστικά γραφεία που έχουν πληγεί 
σοβαρά από τις συνέπειες λήψης προληπτικών μέτρων για τη μη 

διασπορά και διάδοση του κορωνοϊού. 
H ομοσπονδία σημειώνει ότι η μη επιβολή ακυρωτικών από 
οποιονδήποτε στην αλυσίδα του τουρισμού (ξενοδοχεία, αε-
ροπορικές / ακτοπλοϊκές εταιρείες) μέχρι να σταθεροποιηθεί η 
κατάσταση, επιβάλλεται για τον περιορισμό των απωλειών που 
προκαλούνται.
Τέλος, η ομοσπονδία απευθύνεται σε κάθε αεροπορική εταιρεία, 
με το αίτημα να μην είναι εκβιαστική και να μην αντιμετωπίζει με 
καταχρηστικές απαιτήσεις τους επιβάτες και τους συνεργάτες της.

βΟΥΛΗ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΕΚΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΕ 10.000 ΙΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- να συρρικνωθεί το 2020 για πρώτη φορά εδώ και 
πάνω από μια δεκαετία καθώς η παγκόσμια οικονομική δρα-
στηριότητα οδηγείται σε στασιμότητα λόγω του κορωνοϊού, 
όπως ανακοίνωσε χθες ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 
(ΙΕΑ). 
Η σημαντική πτωτική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τη 
ζήτηση έγινε ενώ οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά 
ένα τρίτο στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Πό-
λεμο του Κόλπου το 1991 αφού η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε 
πόλεμο τιμών στην αγορά του αργού. 
Ο IEA ανακοίνωσε ότι αναμένει η ζήτηση πετρελαίου να είναι 
99,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2020, αναθεωρώντας πτω-
τικά την ετήσια πρόβλεψή του κατά σχεδόν 1 εκατ. βαρέλια 
την ημέρα και σηματοδοτώντας μείωση κατά 90.000 βαρέ-
λια την ημέρα –εξέλιξη που θα αποτελέσει την πρώτη φορά 
που θα μειωθεί η ζήτηση από το 2009. 
Ο Οργανισμός ανέφερε στην έκθεσή του για τις μεσοπρόθε-
σμες προοπτικές, ότι στο ακραίο σενάριο όπου οι κυβερνή-
σεις δεν καταφέρουν να ανακόψουν την εξάπλωση του νέου 
ιού που έχει επηρεάσει πάνω από 100.000 ανθρώπους, η 
κατανάλωση μπορεί να μειωθεί έως και κατά 730.000 βα-
ρέλια την ημέρα. 

Ο ιός έχει οδηγήσει σε σημαντική πτώση στη βιομηχανική 
δραστηριότητα ειδικά στην Κίνα και άλλες ασιατικές οικο-
νομίες καθώς και στην Ιταλία. Έχει οδηγήσει σε μείωση της 
ζήτησης για χερσαίες και εναέριες μεταφορές. 
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ κάλεσε τους 
παραγωγούς να «συμπεριφερθούν υπεύθυνα» απέναντι 
στην κρίση του κορωνοϊού ύστερα από την κατάρρευση 
την περασμένη εβδομάδα της συμφωνίας για μείωση της 
παραγωγής μεταξύ του ΟΠΕΚ, της Ρωσίας και άλλων παρα-
γωγών, που οδήγησε σε κατάρρευση τις τιμές πετρελαίου. 
«Σε μια τέτοια περίοδο αβεβαιότητας και πιθανής εύθραυ-
στης κατάστασης για την παγκόσμια οικονομία…το παίζει 
κανείς ρώσικη ρουλέτα με τις αγορές πετρελαίου ίσως να 
έχει σοβαρές επιπτώσεις», δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιο-
γράφους.
Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ, 
άφησε να εννοηθεί ότι θα αντλήσει περισσότερο πετρέλαιο, 
οδηγώντας τις τιμές του αργού σε χαμηλά επίπεδα τέτοια 
που θα ασκήσουν πιέσεις στον προϋπολογισμό της και σε 
αυτόν άλλων παραγωγών και θα επηρεάσει σημαντικά τους 
παραγωγούς του πιο ακριβού αμερικανικού σχιστολιθικού 
πετρελαίου.
Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι οι χαμηλές τιμές πετρελαίου μπορούν 

να οδηγήσουν μεγάλες χώρες παραγωγούς, όπως το Ιράκ, 
την Αγκόλα και τη Νιγηρία, σε «τεράστια» οικονομικές δυ-
σχέρειες και να τροφοδοτήσουν τις κοινωνικές πιέσεις. 
Ο ΙΕΑ ανέφερε, ωστόσο, ότι ύστερα από το σοκ στη ζήτηση 
το 2020, η κατανάλωση πετρελαίου είναι πιθανόν να ανα-
κάμψει δυναμικά και να αυξηθεί κατά 2,1 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα το 2021. 
Ύστερα από αυτό η αύξηση αναμένεται να επιβραδυνθεί και 
να ενισχυθεί μόνο κατά 800.000 βαρέλια την ημέρα έως το 
2025 λόγω της βραδύτερης αύξησης της ζήτησης για καύσι-
μα μεταφορών καθώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν πολιτικές 
για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των κινητήρων των 
οχημάτων και να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων. 
«Η κρίση του κορωνοϊού ενισχύει τις αβεβαιότητες που 
αντιμετωπίζει η παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία καθώς 
εξετάζει νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές στρατηγικές», 
δήλωσε ο Μπιρόλ. 
Ενώ η ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να καταγράψει 
σημαντικές διακυμάνσεις, ο IEA διατήρησε τις προβλέψεις 
για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου σε μεγάλο βαθμό 
αμετάβλητες, με την παραγωγική δυνατότητα να αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 5,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως το 2025, 
ξεπερνώντας οριακά τη ζήτηση. 

Έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο του Warwick 
της Μ. Βρετανίας έδειξε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ότι μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών μπατα-
ριών ιόντων λιθίου. Μόλις οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχη-
μάτων (EVs) εκπληρώσουν την πρωταρχική αποστολή τους, 
συνήθως ανακυκλώνονται. Όμως, πολλές μπαταρίες ιόντων 
λιθίου (Li-ion) έχουν αρκετή διάρκεια ζωής ακόμα και μετά τον 
κύκλο ζωής του αυτοκινήτου και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν και δεύτερη φορά, τόσο σε οικιακές όσο και βιομηχανικές 
εφαρμογές.
Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να ταξινομηθούν οι χρη-
σιμοποιημένες μπαταρίες, προκειμένου να προσδιοριστούν 
εκείνες που είναι κατάλληλες για χρήση ως ανταλλακτικά, 
εκείνες που είναι κατάλληλες για χρήση «δεύτερου κύκλου» 
και εκείνες που είναι κατάλληλες ως υλικό προς ανακύκλωση. 
Αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιρειών που 
ασχολούνται με την ανακύκλωση, είναι μακρά και δαπανηρή 

υπόθεση.
Σε αυτήν την προσπάθεια η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία 
Nissan ήταν πρόθυμη να διερευνήσει τρόπους για να εφαρμό-
σει μία πολύ ταχύτερη διαδικασία «ταξινόμησης» των χρησι-
μοποιημένων μπαταριών ιόντων λιθίου από τα Nissan LEAF, 
επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση παλιών συστοιχιών ή 
μονάδων μπαταριών έναντι της λύσης της απόρριψης ή ανα-
κύκλωσής τους.
Με βάση τα παραπάνω, τα εμπλεκόμενα μέρη κλήθηκαν να 
επιδείξουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας 1MWh με 
τη συγκεκριμένη διαδικασία μέχρι το τέλος του 2019.
Το έργο, που έλαβε την ονομασία «UK Energy Storage 
Laboratory», χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πράγραμμα 
BEIS (Business, Energy and Industrial Strategy) και χρησιμο-
ποιήθηκαν 50 μπαταρίες από Nissan LEAF για την ανάπτυξη 
της υφιστάμενης διαδικασίας ταξινόμησης, υπό την καθοδή-
γηση της Nissan, της ομάδας του Πανεπιστημίου του Warwick 

και άλλων εταιρειών.
Ο ειδικοί στην τεχνολογία των μπαταριών ανέπτυξαν μία 
ασφαλή μεθοδολογία για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
ιόντων λιθίου των αυτοκινήτων, αναπτύσσοντας τρόπους δι-
αλογής μπαταριών σε μόλις 3 λεπτά, μία διαδικασία που μέχρι 
πρότινος διαρκούσε πάνω από 3 ώρες.
Οι ταξινομημένες συστοιχίες μπαταριών «δεύτερου κύκλου» 
μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες και βολικές λύσεις αποθή-
κευσης ενέργειας σε μία σειρά από εφαρμογές, όπως για παρά-
δειγμα σε οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Το πιο σπουδαίο 
σε αυτήν την περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι οι συγκεκρι-
μένες συστοιχίες μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για αποθήκευση, επιτρέποντας αυξημένες εισροές στο δίκτυο 
από εναλλασσόμενες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του εφοδιασμού.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΕΑ): Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  

ΕΡΕΥΝΑ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Που έπαψαν να είναι λειτουργικές  
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Στην έκδοση 8 χρήσιμων οδηγιών προς τις ευπαθείς ομάδες 
για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη 
νόσο COVID-19 (κορωνοϊό), προχώρησε η γενική γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο νέας ενημερωτικής 
εκστρατείας, που εντάσσεται στην καμπάνια που έχει ξεκινήσει 
η ΓΓΠΠ για τον κορωνοϊό με τίτλο: «Δεν φοβόμαστε - Προστα-
τευόμαστε - Μένουμε σπίτια μας». 
Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, η γενική γραμματεία Πο-
λιτικής Προστασίας, οι συγκεκριμένες συμβουλές εκδόθηκαν 
σε απόλυτη συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ 
και με σκοπό την παροχή έγκυρης ενημέρωσης στους πολίτες.
Από την ΓΓΠΠ τονίζεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επι-
στημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό 
COVID-19, τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και άτομα οποιασ-

δήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ανήκουν στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και 
επιπλοκών.
Κατά συνέπεια, για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων 
των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς 
του νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:
* Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοί-
μωξης του αναπνευστικού συστήματος.
* Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε 
περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην 
κοινότητα.
* Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν 

την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
* Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που 
ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων 
ιατρών.
* Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, κοινωνικών συνα-
ναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων.
* Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περί-
πτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστι-
κού συστήματος και να επιμένουν σε ιατρική αξιολόγηση.
* Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
* Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας 
χωρίς σοβαρό λόγο.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι για περισσότερες πληροφορίες, οι πο-
λίτες να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 1135.

Ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό έχει καταρ-
τίσει ο Δήμος Αθηναίων και είναι έτοιμος ν΄ αντιμετω-
πίσει μια τυχόν επιδημία του κορωναιού. Αυτό δήλωσε, 
ενημερώνοντας σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο της 
Αθήνας, στην αποψινή του συνεδρίαση, ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος, Μανώλης Καλαμπόκας, ο οποίος υπο-
γράμμισε πως δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, ούτε πα-
ραπληροφόρηση.
Ο κ. Καλαμπόκας ανέφερε ότι ο Δήμος έχει στενή συ-
νεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και εφαρμόζει 

όλες τις σχετικές οδηγίες. Ακόμη επισήμανε ότι μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα σε μαθητή 
στην Αθήνα, ενώ σε κάποια σχολεία που κλείνουν διε-
νεργούνται για προληπτικούς λόγους απολυμάνσεις. Ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος επισήμανε ότι όλα τα σχολεία, 
οι υπηρεσίες και οι δομές του Δήμου έχουν ενημερωθεί, 
υλοποιούν τις οδηγίες, τους έχουν διανεμηθεί ποσότητες 
αντισηπτικών, μάσκες κ.α και τηρείται η καθαριότητα 
στους χώρους. Την ετοιμότητα του Δήμου υπογράμ-
μισε και ο γενικός γραμματέας του Δήμου, Αλέξανδρος 

Τσιατσιάμης, ο οποίος ανακοίνωσε την ενίσχυση του 
σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου κατά 
200 χιλιάδες ευρώ ενώ και οι Σχολικές Επιτροπές ενισχύ-
ονται, είπε , εκτάκτως με ακόμη 150 χιλιάδες ευρώ για 
τον σκοπό αυτό. Επίσης ανάφερε ότι σε περίπτωση που 
υπάρξει έκτακτη ανάγκη, ο Δήμος έχει προβλεφτεί να 
λειτουργήσει με προσωπικό έκτακτης ανάγκης αλλά και 
μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τέλος, ανακοίνωσε ότι 
ο Δήμος είναι ήδη και σε ετοιμότητα για απολυμάνσεις σε 
όλα τα σχολεία, αν απαιτηθεί. 

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Εργασίας 
και Υγείας, με την οποία ζητά να ληφθούν άμεσα τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό στα 
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ)καθώς και να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναστο-
λής λειτουργίας των Επιτροπών για διάστημα τουλά-
χιστον δυο εβδομάδων, καθώς οι συνθήκες που λαμ-
βάνουν χώρα οι συγκεκριμένες συνεδριάσεις ενέχουν 
κινδύνους για την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρεται ότι 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στις εν 
λόγω Επιτροπές προσέρχονται προς εξέταση ασθενείς 
που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυ-
σμού και στους χώρους δημιουργείται συνωστισμός 
ενόψει του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που εξε-
τάζονται κάθε φορά.

«Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει άμεσα να γίνουν οι 
απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ληφθούν τα κατάλ-
ληλα μέτρα προστασίας των ασθενών αλλά και των ια-
τρών, ήτοι η χορήγηση του απαιτούμενου υγειονομι-
κού υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά υγρά), καθώς 
και η διαμόρφωση των συνθηκών εξέτασης, προκειμέ-
νου να αποφευχθεί οιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωση», 
επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.
Παράλληλα ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στους Δήμους 
της Αττικής, στην οποία προτείνει τα ιατρεία των ΚΑΠΗ 
να παραμείνουν ανοικτά προσφέροντας τις υπηρεσίες 
τους στο κοινωνικό σύνολο τηρώντας όμως για το 
προσωπικό των ιατρείων και τους ασθενείς, αυστηρά 
τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης 
που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης 

τόνισε τα εξής:
«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις και θα 
θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην 
πρόληψη και την προστασία των ευπαθών ομάδων. 
Υπάρχει ακόμα χρόνος να κλείσουμε την πόρτα για τη 
διασπορά του ιού στην κοινότητα γι’ αυτό και πρέπει 
να είμαστε αποφασιστικοί στην λήψη μέτρων».
Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ απέστειλε στον Ιατρικό Σύλλο-
γο Έβρου και στην Ελληνική Αστυνομία υγειονομικό 
υλικό (γάντια μάσκες αντισηπτικά κ.τ.λ.) και εξέφρασε 
τη πρόθεση του να συμβάλλει στη θωράκιση απέναντι 
στον κορωνοϊό των συμπολιτών μας που φυλάσσουν 
Θερμοπύλες και αγωνίζονται για τον εθνικό σκοπό. 
Επίσης ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ιατρικού Συλ-
λόγου Καλύμνου και απέστειλε υγειονομικό υλικό.

ΟΚΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Για την προστασία των ευπαθών ομάδων από τον κορωνοϊό

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝOΪΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΑ ΚΕΠΑ 
Να ανασταλεί για δυο εβδομάδες η λειτουργία των Επιτροπών καθώς και να παραμείνουν ανοικτά τα ιατρεία των ΚΑΠΗ
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Η Ευρώπη δίνει την ευκαιρία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
να εφαρμοστούν στις πόλεις των κρατών –μελών πρωτοπό-
ρα πιλοτικά προγράμματα που αφορούν όλο το φάσμα της 
βιώσιμης ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον και  η Ελλάδα, 
έστω και αργοπορημένα, αρπάζει την ευκαιρία, σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ της Ντίνας Καράτζιου στο ecopress. 
Ο λόγος για το πρόγραμμα «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» 
Urban Innovative Actions (UIA),  το οποίο αποτελεί μία 
ομπρέλα χρηματοδοτικής δράσης με 12 διαφορετικά θεμα-
τικά πεδία και τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), European Regional 
Development Fund (ERDF).
Στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του  
UIA, η χώρα μας κατατάσσεται ανάμεσα στα τρία πρώτα κρά-
τη μέλη, που κατέθεσαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων/
προτάσεων, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία, ξεπερνώντας 
ακόμη και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που συνήθως βρί-
σκονται στην πρωτοπορία δράσεων βιώσιμης αστικής ανά-
πτυξης.
Τα εύσημα δεν αφορούν την κεντρική διοίκηση, αλλά Δήμους 
και Περιφέρειες, οι οποίοι, με εταίρους εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
ινστιτούτα, επιχειρηματικά σχήματα και ΜΚΟ, έσπευσαν να 
υποβάλλουν περισσότερες από 20 προτάσεις στον πέμπτο και 
τελευταίο κύκλο του UIA για την τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις από ένα συνολικό 
προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πρόγραμμα Urban Innovative Actions
Εστιασμένο αποκλειστικά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, το 
πρόγραμμα Urban innovative actions, προσδιορίζεται ως το 
αστικό πειραματικό εργαστήριο της Ευρώπης και εξαντλεί τη 
χρηματοδοτική του δυναμική στον αστικό  πειραματισμό και 
την καινοτομία με 12 θεματικά πεδία εφαρμογής:
• Ποιότητα αέρα /θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
• κυκλική οικονομία,
• κλιματική προσαρμογή,
• πολιτιστική κληρονομιά,
• δημογραφική αλλαγή,
• ψηφιακή μετάβαση,
• ενεργειακή μετάβαση,
• στέγαση ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων,
• ανάδυση επαγγελμάτων και δεξιοτήτων στην τοπική οικο-
νομία,
• βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
• αστική κινητικότητα,
• αστική φτώχεια και αστική ασφάλεια.
Σημειώνεται ότι  συνολικός προϋπολογισμός και των πέντε 

κύκλων με τον πρώτο να τρέχει από το 2015, ανέρχεται στα 
400 εκ. ευρώ και σήμερα βρίσκονται 72 προγράμματα σε εξέ-
λιξη σε όλη την Ευρώπη.
Η  στόχευση της πιλοτικής εφαρμογής για τολμηρές 
και καινοτόμες πόλεις
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του προγράμματος βρίσκονται 
τολμηρά και δημιουργικά προγράμματα καινοτομίας στο 
αστικό περιβάλλον, τα οποία όπως υπογραμμίζεται από τους 
υπεύθυνους του προγράμματος, μπορεί είναι σε γνώση των 
δημοτικών ή περιφερειακών αρχών, αλλά διστάζουν να προ-
χωρήσουν στην υλοποίηση τους  διαθέτοντας και τα σχετικά 
κονδύλια, αναλογιζόμενοι το ρίσκο μίας αστικής καινοτομίας, 
η οποία ουδέποτε έχει εφαρμοστεί.  Το ρίσκο για την υλοποί-
ηση αυτής της καινοτομίας που σε μία καθολική εφαρμογή 
ενδέχεται να βελτιώσει το αστικό περιβάλλον με ότι αυτό 
συνεπάγεται κάθε φορά, έρχεται να αναλάβει το εν λόγο πρό-
γραμμα, δίνοντας κονδύλια και ιδέες, για να πειραματιστούν 
οι διοικήσεις των ευρωπαϊκών πόλεων. Και το κυριότερο βε-
βαίως , να διαφανεί μέσα από αυτήν την πιλοτική  εφαρμογή,  
πως αυτές οι αστικές προκλήσεις λειτουργούν στην πράξη 
και ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της πραγματικής 
ζωής.
Ψηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Αν και όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα Urban innovative 
actions τρέχει από το 2015, στην επίσημη ιστοσελίδα του, η 
Ελλάδα εμφανίζεται με τρεις δράσεις στους Δήμους Αθηνών, 
Πειραιά και Ηρακλείου.  Θεαματική αλλαγή παρουσιάζεται 
στο τελευταία και 5η  πρόσκληση η οποία έκλεισε τον περα-
σμένο Δεκέμβριο  ανάμεσα στις 222 αιτήσεις που κατέθεσαν 
τα  23 κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση καινοτόμων πι-
λοτικών προγραμμάτων,  οι 20 έχουν χώρα αναφοράς την 
Ελλάδα, κατέχοντας τον τρίτο υψηλότερο αριθμό συμμετοχής 
με την πρώτη θέση να βρίσκεται η Ιταλία με 56 προτάσεις η 
Ισπανία με 36. Μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Γαλλία, (12) το 
Βέλγιο  με 11 και η Ουγγαρία με 10. Μάλιστα, τα στοιχεία κα-
ταδεικνύουν ότι οι μεσογειακές χώρες  υπερεκπροσωπούνται, 
καθώς το 57% του συνόλου των αιτήσεων προέρχονται από 
αυτές. Βέλγιο Ολλανδία και Ουγγαρία συνεχίζουν με υψηλή 
συμμετοχή αιτήσεων να ενδιαφέρονται για τα προγράμματα . 
Επίσης υψηλή συμμετοχή διαφαίνεται στην Πέμπτη και τελευ-
ταία πρόσκληση από το μπλόγκ των χωρών που εντάχθηκαν 
στην ΕΕ από το 2004 και μετά, όπως η Κύπρος, η Ρουμανία, 
η Κροατία και η Σλοβακία των οποίων το ποσοστό ανέβηκε 
στο 17% σε σχέση με το μέσο όρο του 11% που ήταν για τις 
προηγούμενες προσκλήσεις.
Σε ποιους τομείς πιλοτικών προγραμμάτων στρέ-

φεται το ενδιαφέρον της χώρας μας αλλά και της 
Ευρώπης
Η πέμπτος κύκλος του UIΑ  είναι προσανατολισμένος σε τέσ-
σερις ενότητες : Ποιότητα αέρα /θέματα ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης, κυκλική οικονομία, πολιτιστική κληρονομιά, και δη-
μογραφική αλλαγή. Την πρωτοκαθεδρία  φαίνεται να έχουν οι 
αιτήσεις που αφορούν υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων 
για θέματα κυκλικής οικονομίας, αστικής ανάπτυξης πολιτι-
σμού και πολιτιστικής κληρονομιάς.  Μάλιστα, το 50% των 
προτάσεων , αφορούν το πεδίο της πολιτιστικής κληρονομί-
ας, και μέσω αυτούν αναζητούν καινοτόμες λύσεις, οι πρω-
ταθλητές του προγράμματος, ήτοι Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία.
Ομοίως, αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται από τις ίδιες 
χώρες και για καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας τις 
οποίες αναζήτησαν οι δημοτικές αρχές 17 κρατών μελών. 
Μάλιστα το 55% των προτάσεων αυτών προέρχονται από 
την Ισπανία, την Ελλάδα, την  Ιταλία και την Ολλανδία.
Τα πιλοτικά προγράμματα που προκάλεσαν το μικρότερο εν-
διαφέρον είναι πρώτον η θεματική «ποιότητα αέρα
», με 30 αιτήσεις από συνολικά 14 κράτη μέλη, στα οποία 
δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Καμία αίτηση επίσης δεν 
κατατέθηκε από τη χώρα μας στο πεδίο της «Δημογραφικής 
Αλλαγής», το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον εννέα κρατών 
μελών, στα οποία συγκαταλέγονται η Κροατία, η Φινλανδία η 
Εσθονία και τη Λετονία, με την τελευταία να αφορά το 40% 
των αιτήσεων της.
Το πλήρες φάσμα των αρχών που αναζητούν πιλο-
τικές καινοτόμες λύσεις
Περισσότερες  από 320 αρχές ως επί το πλείστον δήμοι και 
περιφερειακές αρχές αιτήθηκαν πιλοτικά προγράμματα, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 195 εκατομμύρια πολίτες. 
Στον πυρήνα  του προγράμματος βρίσκονται πόλεις 50 έως 
250 χιλιάδων
που ευθυγραμμίζεται με τον  ευρωπαϊκό μέσο όρο Μόνο το 
18% των αιτήσεων αφορά πόλεις με πληθυσμό κάτω από 
50.000 (έναντι 26% στην προηγούμενη πρόσκληση), ενώ 
αυξημένη παρουσιάζεται η συμμετοχή πόλεων με πληθυσμό 
άνω του 1 εκατομμυρίου κατοίκων
Οι Εταίροι 
Ένα ευρώ φάσμα εταίρων συμμετέχουν στις υποβληθείσες 
αιτήσεις με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα να είναι ιδιαίτε-
ρα έντονη, καθώς επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 
33% όλων των εταίρων παράδοσης. Ακολουθούν τα εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά ιδρύματα (25%) και ΜΚΟ (13%)

Την απόφαση για την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συ-
νέλευσης των μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στις 31 Μαρτίου, έλαβε 
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα και από σχετι-
κό αίτημα του βασικού μετόχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμ-
μετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Θέμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 
ΕΥΑΘ ΑΕ θα είναι η αντικατάσταση μελών του διοικητικού 

συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΣΥΠ έχει ζητήσει και επι-
μένει στην αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου της 
εταιρείας Νάρκισσου Γεωργιάδη.
   Μέχρι τον ορισμό νέου διευθύνοντος συμβούλου, αρμοδιό-
τητες εκτελεστικού μέλους αναλαμβάνει ο εντεταλμένος σύμ-
βουλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννης 
Παπαϊώάννου.

   Στο μεταξύ, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης 
απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ματαίωσης ή 
αναβολής της προαναφερόμενης έκτακτης γενικής συνέλευ-
σης, οι μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική γενική συνέλευση 
στις 14 Απριλίου.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ βΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΣΤΙΣ 31/3, Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜβΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ   
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Τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της Έρευνας 
&Ανάπτυξης στην Ελλάδα παρουσιάζει νέα έκδοση του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Πε-
ριεχομένου (ΕΚΤ). Με αναλυτικά στοιχεία και δείκτες 
καταγράφεται η ενισχυμένη θέση των γυναικών στον 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώροκαι στις επιχειρήσεις, 
αλλά και στα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμε-
να έργα. Ωστόσο, η «γυάλινη οροφή» είναι ακόμα στη 
θέση της, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκ-
προσωπούνται στις υψηλότερες βαθμίδες και στα όρ-
γανα διοίκησης.
Τα κύρια ευρήματα της έκδοσης συνοψίζονται ως εξής: 
• Καταγράφεται απόλυτη ισότητα γυναικών 
και ανδρών στους διδάκτορες που αναγορεύονται κάθε 
χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, οι οποίοι απο-
τελούν το νεοεισερχόμενο ερευνητικό προσωπικό της 
χώρας (50,0% το 2018). 
• Στον ακαδημαϊκό χώρο, παρότι διαπιστώ-
νεται διαχρονική αύξηση της συμμετοχής τους σε όλες 
τις βαθμίδες, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπολείπο-
νται των ανδρών, ιδιαίτερα στην υψηλότερη βαθμίδα, 
όπου το ποσοστό γυναικών το 2017 είναι μόλις 22,3%. 
Πολύ χαμηλή είναι επίσης η εκπροσώπηση των γυναι-
κών στα ανώτατα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ. 
• Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή των 
γυναικών στο προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης (E&A) 
στην Ελλάδα είναι υψηλή. Το 2017 απασχολούνταν σε 
δραστηριότητες E&A συνολικά 39.665 γυναίκες, περί-
που 4 γυναίκες στα 10 άτομα προσωπικού Ε&Α, ποσο-
στό που κατατάσσει την Ελλάδα στην 8η θέση μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ28. Υψηλή συγκριτικά με τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο είναι η συμμετοχή των γυναικών στο 
ερευνητικό προσωπικό των επιχειρήσεων. 
• Οι γυναίκες καταγράφουν υψηλά ποσοστά 
(πάνω από 50%) στις δράσεις υποστήριξης υποψηφί-
ων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και νέων ερευνητών, 
που χρηματοδοτήθηκαν σε εθνικό επίπεδο από το Ευ-
ρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο τα τελευταία έτη. Μικρό-
τερη είναι ωστόσο η συμμετοχή τους στις δράσεις νέων 
ερευνητών που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, όπως 
οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (συμ-
μετοχή γυναικών 24%) και Marie Skłodowska-Curie 
(συμμετοχή γυναικών 38,4%).
Το ΕΚΤ, υποστηρίζοντας ενεργά τον στόχο της ισό-
τιμης συμμετοχής των γυναικών στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας, αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων 

και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση αυτή, έχο-
ντας συμπεριλάβει από το 2020  για πρώτη φορά τις 
στατιστικές για τη συμμετοχή των γυναικών σε Ε&Α, 
στον κατάλογο των εθνικών στατιστικών που στο εξής 
θα δημοσιεύει. Η έκδοση «Η συμμετοχή των γυναικών 
στην Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Έκδοση 2020» 
(https://metrics.ekt.gr/publications/400) αποτελεί 
τμήμα της πολύχρονης ενασχόλησής του με θέματα 
που αφορούν την καταγραφή και αποτίμηση της θέσης 
των Ελληνίδων ερευνητριών. Αποτελεί δε συνεισφορά 
στον δημόσιο διάλογο για το ζήτημα της ισότητας των 
φύλων, κεντρικό ζητούμενο για μια δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία.  
Η έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία για τη συμμετοχή των 
γυναικών στους νέους διδάκτορες, στο ακαδημαϊκό 
προσωπικό, στο προσωπικό Ε&Α, καθώς και τη συμμε-
τοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα 
έργα. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία και μετρικά δεδομέ-
να συγκεντρώνονται από το ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του για τη μέτρηση και αποτύπωση 
του ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. 
Στόχος της έκδοσης είναι να λειτουργήσει συμπληρω-
ματικά προς τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές εκδόσεις, 
παρέχοντας μια διαχρονική εικόνα και ανάλυση των 
συναφών διαστάσεων και τάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Ισοδύναμη συμμετοχή στους νέους διδάκτορες
Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στους νέους 
διδάκτορες, τα δεδομένα (2015-2018) παρουσιάζουν 
μικρές διακυμάνσεις, καταλαμβάνοντας ποσοστά ελα-
φρώς μικρότερα από το 50%. Για το πιο πρόσφατο 
έτος (2018), η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται  
στο 50%. Στη μελέτη παρουσιάζονται στοιχεία για τη 
συμμετοχή των γυναικών στους διδάκτορες που ανα-
γορεύονται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Πιο συγκε-
κριμένα, παρουσιάζονται τα μερίδια των γυναικών στο 
σύνολο των διδακτόρων, την ηλικιακή ομάδα τους, το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους, τη συμμετοχή 
τους στα επιμέρους επιστημονικά πεδία, καθώς και 
τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του διδακτορικού 
τους. 
Ενδεικτικά, για το 2018 η υψηλότερη συμμετοχή των 
γυναικών σημειώνεται στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
και Τέχνες (59%) και ακολουθούν τα επιστημονικά 
πεδία «Γεωργικές Επιστήμες και Κτηνιατρική» (58%), 

«Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» (52%), «Φυσικές Επι-
στήμες» (49%). Η χαμηλότερη συμμετοχή καταγράφε-
ται στο πεδίο «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία» 
(34%). 

Διαχρονική αύξηση των μεριδίων γυναικών σε 
όλες τις βαθμίδες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 
Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο διδακτι-
κό προσωπικό των ελληνικών ΑΕΙ, τα τελευταία έτη ση-
μειώνεται αύξηση των μεριδίων των γυναικών σε όλες 
τις βαθμίδες. Συγκεκριμένα στη βαθμίδα Γ (Επίκουρος 
Καθηγητής) καταγράφεται αύξηση από 35,0% το 2012 
σε 37,5% το 2017, στη βαθμίδα Β (Αναπληρωτής Κα-
θηγητής) από 29,4% σε 32,5%, και στη βαθμίδα Α (Κα-
θηγητής) από 19,6% σε 22,3%. Ωστόσο, όσο αυξάνει η 
βαθμίδα της ακαδημαϊκής ιεραρχίας τόσο μειώνεται το 
μερίδιο της συμμετοχής των γυναικών.
Η υψηλότερη συγκέντρωση των γυναικών στις χα-
μηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες καταγράφεται σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ28 και είναι γνωστή ως «γυάλινη 
οροφή» (glassceiling). Ως προς αυτό, και συγκριτικά με 
τη θέση της χώρας σε σχέση με τις άλλες χώρες μέλη, 
παρά το γεγονός ότι τα μερίδια των γυναικών στην 
Ελλάδα βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
σε όλες τις βαθμίδες, το φαινόμενο της «γυάλινης ορο-
φής» εμφανίζεται λιγότερο οξύ. Για το πιο πρόσφατο 
έτος (2016), η συμμετοχή των γυναικών στη βαθμίδα 
Γ ανέρχεται στο 37,2%, στη βαθμίδα Β στο 32,5%, και 
καταλήγει στο 21,6% στη βαθμίδα Α. Τα αντίστοιχα με-
ρίδια του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι 46,4%, 40,5% 
και 23,7%, γεγονός που σημαίνει ότι οι γυναίκες που 
ανέρχονται στη βαθμίδα Α είναι υποδιπλάσιες αυτών 
που ξεκινούν στη βαθμίδα Γ.
Επίσης, έχει ενδιαφέρον να αναδειχθεί η ανάλυση για τη 
συμμετοχή αυτή στις τρείς ακαδημαϊκές βαθμίδες, ανά 
επιστημονικό πεδίο, όπου φαίνεται ότι τα υψηλότερα 
ποσοστά γυναικών καταγράφονται στις «Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες & Τέχνες», τις «Κοινωνικές Επιστήμες» 
και την «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» και τα χαμηλό-
τερα στις «Φυσικές Επιστήμες» και τις «Επιστήμες Μη-
χανικού και Τεχνολογία». 

Συνέχεια στη σελ 19

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ 
Νέα μελέτη του ΕΚΤ για τη θέση της γυναίκας στο ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας
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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του economix.gr, αρκετές  
επιχειρήσεις αναμένεται να δώσουν άδεια άνευ αποδοχών στο 
προσωπικό τους  - Εκτιμάται ότι στον κλάδο των εκθέσεων 
δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες  
εμφανίζουν ετήσιο τζίρο από 500.000 έως 10 εκατ. ευρώ
Σε πλήρη κατάρρευση οδηγείται ο κλάδος της Οργάνωσης Συ-
νεδρίων και Εκθέσεων, εξαιτίας του Covid 19 και στην Ελλάδα, 
που λόγω χαρακτηριστικών το πρόβλημα γιναντώνεται καθώς 
το μέγεθος της αγοράς είναι μικρό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
Νίκου θεοδωρόπουλου στο economix.gr 
Ήδη τις προηγούμενες ημέρες οι οργανωτές των εκθέσεων 
προχώρησαν οικειοθελώς στην μετάθεση εκδηλώσεων, που 
ήταν προγραμματισμένες για τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και για 
τον ερχόμενο Μάιο.
Την Κυριακή, 8 Μαρτίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επί-
σημα απαγόρευση συνεδριακών εκδηλώσεων – χωρίς να κα-
θορίζει το μέγεθος ή να δίνει λεπτομέρειες για τον ορισμό τους 
– μέχρι τις 5 Απρίλη.
Μεταξύ αυτών, ήταν και το συνέδριο Delphi Economic Forum 
που ήταν προγραμματισμένο για τις 5 – 8 Μαρτίου. Την ίδια τα-
κτική ακολούθησαν και οργανωτές εκθέσεων στην Αθήνα που 
είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και τις αρχές Απριλίου, 
με θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια.
Η διοίκηση του Εκθεσιακού Κέντρου MEC προχώρησε στην 
αναβολή εκθέσεων. Πιθανότητα, θα αναβληθούν εκθέσεις που 
είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Μαρτίου και αρχές Απρι-
λίου.
Οι διοργανωτές έχουν «παγώσει»  από τις εξελίξεις, καθώς το 
Μάρτιο και τον  Απρίλιο πραγματοποιούσαν περίπου το 30% 

του ετήσιου τζίρου τους.
Τα λογιστήρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημειώνουν 
μηδενικές εισπράξεις και ο φόβος των επιχειρηματιών είναι το 
ενδεχόμενο ακύρωσης της έκθεσης Food Expo, όπως και τα 
Posidonia, καθώς είναι από τις μεγαλύτερες ετήσιες εκθέσεις 
που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αρκετές  επιχειρήσεις 
αναμένεται να δώσουν άδεια άνευ αποδοχών στο προσωπικό 
τους, καθώς δεν  έχουν έσοδα για να πληρώσουν μισθούς και 
να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Εκτιμάται ότι στον κλάδο των εκθέσεων δραστηριοποιούνται 
πολλές μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες  εμφανίζουν ετήσιο τζί-
ρο από 500.000 έως 10 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εταιρει-
ών κινείται στην  περιοχή των 3 με 6 εκατ. ευρώ. Οι διοργανωτές 
έχουν εταιρείες που φτιάχνουν τα περίπτερα των εκθέσεων με 
το συνολικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται στις εκ-
θέσεις να φθάνει τα 5.000 άτομα με άμεση ή έμμεση συμμετοχή 
στις εκθέσεις .
Ο ετήσιος  τζίρος διαμορφώνεται περίπου στα 100  εκατ. ευρώ. 
Μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι έχουν χαθεί περίπου 30 εκατ. ευρώ 
από την αγορά.
Στην περίπτωση που οι  προγραμματισμένες εκθέσεις δεν πραγ-
ματοποιηθούν, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν αφήνοντας πίσω 
τους απλήρωτους εργαζόμενους και πολλά  χρέη.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
αναστολή των συνεδρίων για τις επόμενες 4 εβδομάδες  ενώ δεν 
έχει  κάνει καμία αναφορά για τη διοργάνωση των εκθέσεων.
Το πρόβλημα πάντως έχει πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις.  Με 

επιστολή του IFES (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμός Εκθέσεων) προς την 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής ζητά την χρηματοδότηση 
των εταιρειών, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες για την υπο-
στήριξη  του κλάδου, ο οποίος κλυδωνίζεται από τις ακυρώσεις 
των  διοργανώσεων.
Μεταξύ των άλλων, στην  επιστολή αναφέρεται το ύψος της 
ζημιάς που θα υποστούν οι διοργανωτές  των εκθέσεων απο-
τιμάται σε 750 εκατ. ευρώ και υπάρχει ο φόβος να ξεπεράσει το 
1 δισ. ευρώ.
 Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο 
της Γερμανικής Εμπορικής Εμπορικής Βιομηχανίας – AUMA, για 
Μάρτιο και Απρίλιο προγραμματίζονται 614 ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις. Αυτές κυμαίνονται από μικρότερα γεγονότα μέχρι κο-
ρυφαία παγκόσμια εμπορικά σόου, όπως το Light + Building, 
SalonedeMobile και το Genev Ένα μεγάλο μέρος αυτών των 
εμπορικών διοργανώσεων έχει πλέον ακυρωθεί ή αναβληθεί 
χωρίς βεβαιότητα εάν πρόκειται να πραγματοποιηθούν το έτος 
2020.
Εάν περιοριστούμε μόνο στις εμπορικές εκθέσεις με διεθνή πα-
ρουσία, ακυρώθηκαν εκδηλώσεις με ενοικιασμένο εκθεσιακό 
χώρο περίπου 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Αυτό 
σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες και οι 
πάροχοι υπηρεσιών τους έχουν στερηθεί όγκο πωλήσεων πε-
ρίπου 750 εκατ. ευρώ για το επόμενο δίμηνο, με βάση το συ-
ντηρητικό ποσό των 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα 
έξοδα κατασκευής. Ο αριθμός αυτός ισχύει μόνο για τους μήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο. Δεδομένου ότι οι περιορισμοί αναμένονται 
επίσης τουλάχιστον τον Μάιο, πιθανότατα θα ξεπεραστεί η 
υπέρβαση του 1 δις. ευρώ.

Συνέχεια από τη σελ 18 

Yψηλή συμμετοχή των γυναικών στο προσωπικό 
Έρευνας & Ανάπτυξης, σε επίπεδο ΕΕ
Ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στο προσωπικό Έρευνας 
και Ανάπτυξης (Ε&Α), με βάση τις δραστηριότητες Ε&Α σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις, τον κρατικό 
τομέα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον τομέα ιδιωτικών μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, το συνολικό προσωπικό Ε&Α στη 
χώρα ανέρχεται σε 94.560 άτομα (στοιχεία για το έτος 2017). 
Από αυτά, οι 39.665 είναι γυναίκες, με το σχετικό ποσοστό να 
ανέρχεται σε 41,9% και την Ελλάδα να κατατάσσεται 8η μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ28.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος του ποσοστού των γυναι-
κών στο προσωπικό Ε&Α στους τρείς τομείς για το 2017 διαμορ-
φώνεται ως εξής: οι γυναίκες αποτελούν το 46,6% του συνολι-
κού ανθρώπινου δυναμικού Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, το 47,9% στον κρατικό τομέα και το 23,0% στον 
τομέα των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση 

στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην 24η θέση στον 
κρατικό τομέα και στην 8η θέση στον τομέα των επιχειρήσεων.
Αυξημένη συμμετοχή σε εθνικά έργα και δράσεις υποστήριξης 
νεών ερευνητών, μικρότερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η συμμετοχή των γυναικών σε εθνικά έργα και δράσεις υποστή-
ριξης των νέων επιστημόνωνκρίνεται επίσης ως ιδιαίτερα ικα-
νοποιητική. Πρόκειται για δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020, με 
συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Συγκεκριμένα στις Δράσεις 
υποστήριξης υποψηφίων διδακτόρων, οι γυναίκες υπερτερούν 
σαφώς των ανδρών,καθώς καταγράφουν ποσοστά συμμετο-
χής 60,5%. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των Δράσεων 
ενίσχυσης μεταδιδακτόρων και νέων ερευνητών (51,9% και 
51,7%, αντίστοιχα). Στην περίπτωση των Δράσεων ενίσχυσης 
διδακτικής εμπειρίας, οι γυναίκες υπολείπονται των ανδρών 
στα ακαδημαϊκά έτη (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) που 
υλοποιείται η συγκεκριμένη Δράση (41,5%, 40,4% και 41,1%, 

αντίστοιχα).
Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, εξετάστηκαν δύο δράσεις του Ορίζοντα 2020, αυτές 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research 
Council – ERC) και των Δράσεων Marie Skłodowska-
Curie(MSCA), οι οποίες χρηματοδοτούν έργα υψηλής επιστημο-
νικής αριστείας που υλοποιούνται είτε από μεμονωμένους ερευ-
νητές είτε από ερευνητικές ομάδες με επικεφαλής έναν «βασικό 
ερευνητή». 
Συνολικά στη διάρκεια της περιόδου 2014-2018,  από το ERC 
χρηματοδοτήθηκαν 104 ελληνικές προτάσεις/υπότροφοι, εκ 
των οποίων 25 γυναίκες. Διαχρονικά, το ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών διαμορφώνεται στο 24%. Για την ίδια περίοδο, 
στο πλαίσιο των Δράσεων MSCA χρηματοδοτήθηκαν 1.550 
υπότροφοι από την Ελλάδα, εκ των οποίων 595 γυναίκες. Το συ-
νολικό ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών για την περίοδο 
2014-2018 φθάνει σωρευτικά το 38,4%.

ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ 
Νέα μελέτη του ΕΚΤ για τη θέση της γυναίκας στο ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας
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Αυξητικά κινήθηκε ο τζίρος στην πλειονότητα των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, 
σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα:
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και 
μεταφορές μέσω αγωγών» παρουσίασε μείωση 1,9% το δ’ 
τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ 
τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά 
τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Πλωτές μεταφορές» πα-

ρουσίασε αύξηση 7,5% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 
11,4% που σημειώθηκε κατά
τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Αεροπορικές μεταφορές» 
παρουσίασε αύξηση 2,3% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 
2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περι-
όδου το 2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην «Αποθήκευση και υπο-
στηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες» παρουσίασε 

αύξηση 12,1% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 1,1% που 
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 
2018 προς το 2017.
*Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Δραστηριότητες των ταξι-
διωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, 
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες» πα-
ρουσίασε αύξηση 0,4% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 
36,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης 
περιόδου το 2018 προς το 2017.

Σε πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων του για την ανάπτυ-
ξη της παγκόσμιας οικονομίας φέτος προχώρησε –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, επισημαί-
νοντας ότι ο κορωναϊός θα πλήξει την οικονομική ανάπτυξη σε 
πολλές χώρες στο πρώτο εξάμηνο του 2020. 
Στο βασικό σενάριό του, μίας σημαντικής παγκόσμιας αποδι-
άρθρωσης, ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για το 
σύνολο των οικονομιών της G-20 το 2020 έναντι 2,4% που προ-
έβλεπε πριν από τρεις εβδομάδες (16 Φεβρουαρίου), ενώ για την 
Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 0,7% και 
1,5% έναντι 1,2% και 1,7%, αντίστοιχα. Για την Ιταλία, ο οίκος 
εκτιμά ότι η οικονομία της βρίσκεται ήδη σε ύφεση, καθώς θε-
ωρείται σχεδόν σίγουρο ότι συρρικνώθηκε στο πρώτο τρίμηνο 
φέτος μετά τη συρρίκνωσή της κατά 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο 
του 2019. Για το 2021, το βασικό σενάριο προβλέπει ανάκαμψη 
του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας - στο 2,8% 
για τη G-20, στο 1,5% για την Ευρωζώνη και στο 1,9% για τις 
ΗΠΑ. 

Η υπόθεση που κάνει ο οίκος στο βασικό σενάριό του είναι ότι 
οι παγκόσμιες προσπάθειες ανάσχεσης της εξάπλωσης του ιού 
και, ίσως, ο πιο ζεστός καιρός στο Βόρειο Ημισφαίριο την άνοιξη 
και το καλοκαίρι θα επιτρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα 
να ανακάμψει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Δεδομένης της 
μεγάλης αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά με την εξέλιξη του 
κορωναϊού, ο Moody’s έχει καταρτίσει και ένα δυσμενέστερο σε-
νάριο, το οποίο αφορά μία εκτεταμένη και παρατεταμένη πτώση 
της οικονομικής δραστηριότητας. Στο σενάριο αυτό, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της G-20 συνολικά περιορίζεται στο 1,4%, της Ευρω-
ζώνης στο 0,4% και των ΗΠΑ στο 0,9%, ενώ προβλέπεται και 
στην περίπτωση αυτή ανάκαμψή του για το 2021 - στο 2,7% για 
τη G-20, στο 1,4% για την Ευρωζώνη και το 1,8% για τις ΗΠΑ. 
«Η παγκόσμια εξάπλωση του κορωναϊού οδηγεί σε ταυτόχρονα 
σοκ προσφοράς και ζήτησης. Αναμένουμε τα σοκ αυτά να επι-
βραδύνουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα 
στο πρώτο εξάμηνο του έτους», αναφέρει ο Moody’s. «Η πλήρης 
έκταση του οικονομικού κόστους θα είναι αβέβαιη για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Ο φόβος της μετάδοσης θα μειώσει την κατα-
ναλωτική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσο περισσότερο 
χρόνο χρειασθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να επα-
νέλθουν στην κανονική δραστηριότητά τους, τόσο μεγαλύτερος 
θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος», προσθέτει. 
O Moody’s αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι μίας παγκό-
σμιας οικονομικής ύφεσης, σημειώνοντας ότι «όσο περισσότερο 
χρόνο επηρεασθεί η οικονομική δραστηριότητα από την έξαρση 
του ιού, τόσο περισσότερο θα κυριαρχεί το σοκ ζήτησης και θα 
οδηγεί σε υφεσιακές δυναμικές». Για τα μέτρα που λαμβάνουν 
ή ετοιμάζονται να λάβουν οι χώρες για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τον κορωναϊό, ο οίκος αναφέρει ότι θα περι-
ορίσουν τη ζημιά. «Τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής θα βοηθήσουν να περιορισθεί η ζημιά στις επιμέρους 
οικονομίες. Οι ανακοινώσεις από τις δημοσιονομικές Αρχές, 
τις κεντρικές τράπεζες και του διεθνείς οργανισμούς έως τώρα 
υποδηλώνουν ότι η αντίδραση της πολιτικής θα είναι πιθανόν 
ισχυρή στις επηρεαζόμενες χώρες», σημειώνει. 

Μείωση 9,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς η αύξηση της αξίας των 
εξαγωγών ήταν υπερτετραπλάσια εκείνης των εισαγωγών, ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπο-
ρευματικές συναλλαγές: 
    Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό 
των 4.750,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.621,1 εκατ. ευρώ τον Ιανου-

άριο 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% (χωρίς τα πετρελαι-
οειδή παρουσίασε αύξηση κατά 172,8 εκατ. ευρώ ή 5,3%, ενώ 
χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 
239,0 εκατ. ευρώ ή 7,5%).
    Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό 
των 2.844,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.507,3 εκατ. ευρώ τον Ιανουά-
ριο 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5% (χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή παρουσίασε αύξηση κατά 188,4 εκατ. ευρώ ή 10,5%, ενώ 

χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 
186,9 εκατ. ευρώ ή 10,4%).
    Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.906,0 εκατ. 
ευρώ έναντι 2.113,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2019, παρουσι-
άζοντας μείωση 9,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μεί-
ωση κατά 15,6 εκατ. ευρώ ή 1,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή 
και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 52,1 εκατ. ευρώ ή 3,8%).

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΣΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟβΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s λόγω κορωνοϊού

ΜΕΙΩΣΗ 9,8% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΦΕΤΟΣ
Ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ 
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 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)]
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                      10/03/2020

Σε μια εποχή εντεινόμενης αβεβαιότητας που καλλιερ-
γεί η επιδημία του κορωνοϊού, ασκώντας πιέσεις στις 
αγορές ανά τον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομία, 
ένα σοκ από μια αιφνίδια πτώση των τιμών πετρελαίου 
προκάλεσε χθες κραδασμούς στα χρηματιστήρια ανά 
τον κόσμο οδηγώντας τα στη μεγαλύτερη πτώση μετά 
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Την ώρα που το Χρηματιστήριο Αθηνών σημείωνε 
χθες διψήφια πτώση, για να κλείσει τελικά με απώλειες 
13,39%, και ακολουθούσε τη «βουτιά» των αγορών σε 
Ευρώπη, Ασία και Αμερική, η προσωρινή διακοπή της 
συνεδρίασης στις ΗΠΑ για 15 λεπτά έδινε το στίγμα της 
χθεσινής «Μαύρης Δευτέρας».
Είχε υπαγορεύσει τη διακοπή της συνεδρίασης η ελεύ-
θερη πτώση των βασικών δεικτών της Γουόλ Στριτ, 
καθώς η αμερικανική αγορά και μαζί της τα χρημα-
τιστήρια ανά τον κόσμο συμπαρασύρονταν από την 
ελεύθερη πτώση του πετρελαίου. Νωρίτερα, οι αγορές 
στην Ασία είχαν κλείσει με απώλειες, με τον δείκτη 
Nikkei 225 του Τόκιο να έχει υποχωρήσει κατά 5%. Ο 
πόλεμος τιμών που ξεκίνησε χθες η Σαουδική Αραβία, 
οδηγώντας την τιμή του «μαύρου χρυσού» σε πτώση 
20%, βρήκε τις διεθνείς αγορές αλλά και την παγκό-
σμια οικονομία υπό την πίεση της επιδημίας του κορω-
νοϊού και οδήγησε τον δείκτη SPNY των ενεργειακών 
εταιρειών σε βουτιά 17,3%, με τους πετρελαϊκούς κο-
λοσσούς Exxon, Chevron, Shell και BP να υποχωρούν 
κατά 15%.
Η χθεσινή «Μαύρη Δευτέρα» βρήκε την παγκόσμια 
οικονομία ευάλωτη στην επιδημία, τον πλούσιο βιο-
μηχανικό Βορρά της Ιταλίας αποκλεισμένο από την 
υπόλοιπη χώρα και από τον κόσμο, τους τραπεζικούς 
κολοσσούς και τις επιχειρήσεις να στέλνουν τους υπαλ-
λήλους στα σπίτια τους και την ανησυχία να διαχέεται 
σε κυβερνώντες και σε πληθυσμούς.
Ηχηρή η προειδοποίηση για μεγάλο κίνδυνο παγκό-
σμιας ύφεσης από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Μοοdy’s, που έχει χαρακτηρίσει την επιδημία «μαύρο 
κύκνο» της παγκόσμιας οικονομίας, όπως συνηθίζουν 
οι οικονομολόγοι να αποκαλούν ένα απρόοπτο συμ-
βάν που προκαλεί ολέθριες εξελίξεις. Εξίσου ηχηρή 
και η έκκληση της Lufthansa που, αφού καθήλωσε το 

25% του στόλου της στο έδαφος, ζήτησε χθες από το 
Βερολίνο να επιδοτήσει τους μισθούς του προσωπικού 
της για να αποφύγει τις απολύσεις.
Έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ 
και της Παγκόσμιας Τράπεζας για το πλήγμα που 
μπορεί να δεχθεί η παγκόσμια οικονομία από τη νέα 
επιδημία. Εξωθούνται, έτσι, κεντρικές τράπεζες και 
κυβερνήσεις, από την Ουάσιγκτον μέχρι το Βερολίνο 
και την Ιβηρική Χερσόνησο, να εξετάσουν μέτρα για τη 
θωράκιση των οικονομιών τους.
Μέχρι στιγμής, πάντως, μόνον η ομοσπονδιακή τρά-
πεζα των ΗΠΑ, η Federal Reserve, έχει σπεύσει από 
την περασμένη εβδομάδα να μειώσει τα επιτόκια του 
δολαρίου σε έκτακτη συνεδρίασή της.
Προκάλεσε, όμως, επικρίσεις από πλευράς οικονομι-
κών αναλυτών, που θεώρησαν ότι αστόχησε, καθώς 
έδειξε υπερβολική ανησυχία για τις οικονομικές επι-
πτώσεις της επιδημίας. Όσον αφορά τη διακοπή της 
χθεσινής συνεδρίασης στη Γουόλ Στριτ, που άνοιξε 
με πτώση του S&P 500 κατά 7%, οφείλεται σε προ-
στατευτικό μηχανισμό που ενεργοποιείται αυτομά-
τως σε περιπτώσεις μεγάλης πτώσης. Ο μηχανισμός 
αυτός στοχεύει στο να αποτραπεί μια επανάληψη της 
«Μαύρης Δευτέρας» του 1987, όταν ο δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης είχε σημειώσει πτώση σχεδόν 23%. 
Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, οι τρεις βασικοί 
δείκτες S&P 500, Dow Jones και Nasdaq υποχώρησαν 
αμέσως περισσότερο από 6%. Την ίδια στιγμή, το απο-
κλεισμένο Μιλάνο σημείωνε απώλειες γύρω στο 10%, 
ενώ οι αγορές Λονδίνου, Φρανκφούρτης και Παρισιού 
υποχωρούσαν σε ποσοστά που πλησίαζαν το 7%.
Το Βερολίνο λαμβάνει μέτρα στήριξης της οικονομίας 
Καθώς η επιδημία του κορωνοϊού γίνεται όλο και πιο 
επικίνδυνη για πληθυσμούς και οικονομίες, και απειλεί 
να εξωθήσει την Ευρωζώνη σε ύφεση, η μεγαλύτερη 
οικονομία της, τελευταία η πιο ευάλωτη όλων, η Γερ-
μανία, τείνει να χαλαρώσει κάπως τη δημοσιονομική 
της αυστηρότητα. Χθες, το Βερολίνο ανακοίνωσε μέ-
τρα για τη στήριξη της γερμανικής οικονομίας από τις 
επιπτώσεις της επιδημίας, στα οποία περιλαμβάνονται 
πρόσθετες επενδύσεις ύψους 12,4 δισ. ευρώ. Ειδικότε-
ρα, οι δαπάνες θα είναι αυξημένες κατά 3,1 δισ. ευρώ 
κάθε χρόνο αρχής γενομένης από το 2021 και μέχρι 
και το 2024. Παράλληλα, θα διοχετευθούν άλλα 8 δισ. 
ευρώ σε έργα υποδομών, οδικές αρτηρίες και σιδηρο-
δρομικά δίκτυα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ θα 
επιτραπεί σε επενδυτικά ταμεία να χρηματοδοτήσουν 
την κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Η δέσμη μέτρων, που ανακοινώθηκε μόλις λίγες ώρες 
μετά τον πρώτο θάνατο Γερμανού από τον κορωνοϊό, 
απογοήτευσε οικονομολόγους και επιχειρήσεις, καθώς 
απείχε από μια πλήρη δέσμη μέτρων για την τόνωση 
της οικονομίας. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, 
Ολαφ Σολτς, το συνόδευσε βέβαια με την υπόσχεση 
πως το Βερολίνο «θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταθε-
ροποιήσει την οικονομία και να προστατεύσει τις θέσεις 
εργασίας». Υποσχέθηκε, επίσης, πως η κυβέρνηση θα 
διασφαλίσει πλήρη ρευστότητα για τις γερμανικές επι-
χειρήσεις. Η ρευστότητα αναμένεται να προέλθει από 
την επέκταση ενός προγράμματος επιδοτήσεων που 
έχει τη στήριξη της κυβέρνησης και έχει σχεδιασθεί για 
να αποτρέψει μια ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Το εν 
λόγω πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στη 
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης της διετίας 
2008-2009 και δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
να μειώσουν τις ώρες εργασίας του προσωπικού τους, 
χωρίς όμως να προχωρήσουν σε απολύσεις.
Την ίδια στιγμή, άλλωστε, η κυβέρνηση της Ιταλίας 
εξετάζει ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για τη στήριξη 
του τραπεζικού τομέα της χώρας, που παράλληλα θα 
δώσει στις ιταλικές επιχειρήσεις και στα ιταλικά νοικο-
κυριά μια μεγάλη περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή 
του χρέους τους. Η Ρώμη βρίσκεται σε συνεννόηση με 
την Τράπεζα της Ιταλίας, προκειμένου να ανταποκριθεί 
σε σχετικό αίτημα των ιταλικών τραπεζών. Όπως τονί-
ζει το Reuter, ο κίνδυνος για τις ιταλικές τράπεζες είναι 
να εκτιναχθούν εκ νέου στα ύψη τα μη εξυπηρετούμε-
να δάνειά τους, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού έχει 
προκαλέσει παράλυση της ιταλικής οικονομίας,
Σύμφωνα, άλλωστε, με το Bloomberg, η Ουάσιγκτον 
ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον ίδια δρόμο καθώς 
σχεδιάζει μέτρα αφενός για να εμποδίσει την περαιτέ-
ρω εξάπλωση της επιδημίας και αφετέρου να βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από 
τη διακοπή της λειτουργίας τους. Σήμερα αναμένεται 
συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών 
Στίβεν Μνούτσιν και του οικονομικού συμβούλου 
του Λευκού Οίκου Λάρι Κάντλοου με ομάδα γερουσι-
αστών. Πληροφορίες φέρουν το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης Τραμπ να μελετά τρόπους αντίδρασης 
μετά τη χθεσινή καταιγίδα στα χρηματιστήρια.
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Μπορεί ο κοροναϊός – τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα 
μας και τη γειτονική Ιταλία- να βρίσκεται σε έξαρση τις τε-
λευταίες μέρες, ωστόσο όλοι γνωρίζουμε πως όπως κάθε 
ασθένεια, έτσι και αυτή κάποια στιγμή θα υποχωρήσει και 
θα αποτελέσει…. παρελθόν.
Ωστόσο το διαφορετικό με τον κοροναϊό, σε σχέση με 
άλλους ιούς της ίδιας «οικογένειας» είναι πως κανείς δεν 
μπόρεσε να προβλέψει με σαφήνεια το πόσο (παν)εύκολα 
μεταδίδεται. 
Ακόμη ένα καινούργιο στοιχείο που οι επιστήμονες ανα-
κάλυψαν όταν πια ο κοροναϊός είχε διαδοθεί επικίνδυνα 
στην Κίνα είναι πως μπορεί να μεταδοθεί «ύπουλα» από 
ασθενείς που νοσούν χωρίς όμως να εμφανίζουν συ-
μπτώματα.
Επί του παρόντος, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνω-
ση Υγείας, υπάρχουν περισσότερες από 113.584 επιβεβαι-
ωμένες περιπτώσεις με Covid-19 ανά τον κόσμο και πε-
ρισσότεροι από 3.996 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
 Δεδομένης αυτής της νέας κατάστασης, ειδικοί ιολόγοι, 
ανοσολόγοι και επιδημιολόγοι έδωσαν την δική τους εκτί-
μηση για το πώς πρόκειται να … τελειώσουν όλα.
Απίθανο να περιοριστεί πια ο ιός
Πριν λίγες μέρες, ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας Tedros Adhanom Ghebreyesus δή-
λωσε ότι πιστεύει ότι η απομόνωση του ιού –μέχρι ενός 
σημείου- είναι ακόμα δυνατή και ότι αυτό πρέπει να απο-
τελέσει κορυφαία προτεραιότητα για όλες τις χώρες.
Από την πλευρά τους όμως οι επιδημιολόγοι και οι ιολόγοι 
θεωρούν πως δεν είναι τόσο εύκολο να περιοριστεί ο ιός.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μεγαλύτερη αποτυχία μέχρι 
στιγμής όσον αφορά την διαχείριση του κοροναϊού είναι η 
αργή ανάπτυξη των διαγνωστικών δοκιμών.
Δεν είναι λίγοι άλλωστε οι  επιδημιολόγοι που φοβούνται 
ότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα αλλά αυτό δεν 
είναι εύκολο κανείς να το ξέρει, καθώς και δεν υπάρχουν 
τεστ για όλους, αλλά και μερικοί παραμένουν ασυμπτω-
ματικοί.
Σενάρια
1. Το πρώτο σενάριο: Ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου θα 
μπορούσε να κολλήσει κοροναϊό
Ο παραπάνω ισχυρισμός βασίστηκε σε μια εκτίμηση από 
τον επιδημιολόγο του Harvard, Marc Lipsitch, ο οποίος 

προέβλεψε ότι περίπου το 40 έως 70% όλων των ενη-
λίκων σε όλο τον κόσμο θα κολλήσει τον ιό μέσα σε ένα 
χρόνο.
Ο επιδημιολόγος του Χάρβαρντ βέβαια αναθεώρησε την 
αρχική του εκτίμηση λέγοντας πως οι ασθενείς θα είναι 
λιγότεροι.
Συγκεκριμένα ο ίδιος πλέον εκτιμά πως το πιο πιθανό 
σενάριο είναι να νοσήσει το 20 έως 60% των ενηλίκων 
παγκοσμίως.
Ο ειδικός πάντως επισημαίνει πως όλα αυτά μπορεί να 
αποφευχθούν αν αναπτυχθεί κάποια θεραπεία ή εμβόλιο.
 2. Το καλύτερο σενάριο
Τα καλύτερο σενάριο είναι οι αρμόδιοι της δημόσιας υγεί-
ας να επιβραδύνουν την εξάπλωση του κοροναϊού, όσο οι 
επιστήμονες αγωνίζονται να βρουν θεραπείες.
Τρανό παράδειγμα σε αυτό αποτελεί η Κίνα, όπου χάρη 
στα δραστικά μέτρα της κυβέρνησης έχει σταματήσει η 
ραγδαία εξάπλωση του ιού.
Δραστικά μέτρα, όσο δύσκολο κι αν είναι, για να μην εξα-
πλωθεί ο κοροναϊός έχουν πάρει και οι ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, οι αρμόδιοι 
ζητούν από τις κοινοτικές ομάδες να ακυρώσουν γεγο-
νότα που συγκεντρώνουν περισσότερους από… 10 αν-
θρώπους και συνιστούν στους ανθρώπους να εργάζονται 
διατηρώντας αποστάσεις ο ένας από τον άλλον.
Επίσης έγκυες, άτομα άνω των 60 και όσοι έχουν ιστορικό 
καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους.
 3. Το χειρότερο σενάριο
«Μαύρη» πρόβλεψη έκανε ο Ιταλός επιδημιολόγος και 
προσωπικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Βάλτερ Ρι-
τσάρτι, σχετικά με τον κορωνοϊό.
Σύμφωνα με τον ειδικό, λοιπόν, αν δεν ληφθούν άμεσα 
νέα μέτρα περιορισμού κυρίως όσον αφορά τις ευπαθείς 
ομάδες, ενδέχεται να μολυνθεί έως και το 60% του πληθυ-
σμού, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα εκατομμύριο 
νεκρούς παγκοσμίως από τον ιό.
Ο Βάλτερ Ριτσάρτι βασίζει αυτές τις προβλέψεις σε στατι-
στικά και αλγόριθμους και θεωρεί πως θα βγουν αληθινές 
εάν η εξάπλωση του ιού έχει τέτοια ραγδαία εξέλιξη όπως 
στην Ιταλία.
Την ίδια ώρα σε κοινωνική αποδιοργάνωση βρίσκεται η 
Ιταλία, καθώς έξι κρατούμενοι στις ιταλικές φυλακές είναι 
νεκροί μετά από διαδηλώσεις για τον κορωνοϊό.
Η κατάσταση στις φυλακές είναι εκτός ελέγχου καθώς οι 
κρατούμενοι αντιδρούν στον περιορισμό επισκεπτηρίων 
που επέβαλε η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια της χώρας 
να περιορίσει την διασπορά του ιού.
4. Το τυχερό σενάριο
Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να επιβραδύνει 

την εξάπλωση του κοροναϊού είναι το… καλοκαίρι.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορισμένοι ιοί – αλλά όχι όλοι 
– καθίστανται λιγότερο μεταδοτικοί καθώς οι θερμοκρα-
σίες και η υγρασία αυξάνονται τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης κάποιοι ιοί  δεν «επιβιώνουν» το καλοκαίρι τόσο 
εύκολα πάνω σε επιφάνειες.
Ακόμη ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως το καλοκαίρι 
οι άνθρωποι περνούν λιγότερο χρόνο σε κλειστούς χώ-
ρους.
 Ωστόσο όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν ισχύουν απαραί-
τητα και στην περίπτωση του Covid-19.
«Ακριβώς επειδή κάποιες νόσοι, όπως η γρίπη, αποδει-
κνύουν την εποχικότητα δεν σημαίνει ότι συμβαίνει το 
ίδιο και με το Covid-19», αναφέρει η Maimuna Majumder, 
επιδημιολόγος του Χάρβαρντ.
Η ίδια στηρίζει αυτή την άποψη πάνω σε μία «πρόχειρη» 
μελέτη που δημοσίευσε πρόσφατα με τους συνάδελφους 
της σύμφωνα με την οποία οι αλλαγές στον καιρό στην 
Κίνα δεν επηρέασαν την πορεία της επιδημίας.
5. Πώς θα μπορούσε πραγματικά να τελειώσει αυτή η δια-
σπορά του κοροναϊού;
Η απάντηση των ερευνητών δίνεται με τρεις λέξεις… «Με 
το εμβόλιο».
Για να σταματήσουμε αυτή την επιδημία, χρειαζόμαστε 
αντιιικές θεραπείες ή εμβόλιο.
Οι επιστήμονες προσπαθούν από την στιγμή που ξέσπασε 
ο κοροναϊός να δημιουργήσουν κάποιο εμβόλιο, ωστόσο 
αυτό θα πάρει χρόνο.
Σύμφωνα με όσα είχαν δηλώσει οι αρμόδιοι του ΠΟΥ θα 
χρειαστούν 18 μήνες για να είναι διαθέσιμο και αποτελε-
σματικό ένα εμβόλιο.
«Δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί με αυτόν τον ιό. 
Ωστόσο, η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να ανα-
πτύξουμε «παρεμβάσεις» που θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν. 
Χρειαζόμαστε τρόπους για να προστατεύσουμε τους 
εαυτού μας», λέει ο Barney Graham, αναπληρωτής διευ-
θυντής του Ερευνητικού Κέντρου Εμβολίων στο Εθνικό 
Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID). 


