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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1909 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Ανακοίνωση ΤΕΕ: ενημερωτικός οδηγός για τις ασφαλιστικές εισφορές 
ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών
Σελ 1 και 8
ΠΟΥ: «Πανδημία» ο κορωνοϊός - 118.000 κρούσματα σε 114 χώρες, 
4.291 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
Σελ 1 και 7
Το ΥΠΕΝ ξεκίνησε την κατεδάφιση αυθαίρετων από τη Μακρόνησο
Σελ 4 
Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε 
είδος από 1-1-2020 και εφεξής
Σελ  5 
Παρουσιάστηκε από την OPINION POLL έρευνα για το νέο ασφαλιστικό
Σελ 6 
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή το νομοσχέ-
διο για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τα Επαγγελμα-
τικά Ταμεία Ασφάλισης - Προτάσεις και παρατηρήσεις εξωκοινοβου-
λευτικών φορέων
Σελ 9 
Γ. Τσακίρης: Τις δυνατότητες να «χαλαρώσουν» κάποιοι ευρωπαϊκοί 
κανονισμοί για το ΕΣΠΑ και τις κρατικές ενισχύσεις επεξεργάζεται η 
κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά με χρηματοδότηση
Σελ  10 
Ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Θέσπιση άδειας ειδικού 
σκοπού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, προ-
βλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εκδοθεί, ανακοίνω-
σε ο Στ. Πέτσας
Σελ 11 
Τρία πιθανά σενάρια για τις επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού στην ελλη-
νική οικονομία από το ΚΕΠΕ
Σελ 12 και 13
Αυτό είναι το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ – 
όλα τα ονόματα, αλλά και ευρήματα…
Σελ 14 
Χρ. Δήμας: Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα τεθεί σε λειτουργία η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα νεοφυών επιχειρήσεων
Σελ 15 
Ενδιαφέρον KfW και European Investment Bank για την Ελλάδα
Σελ 16 
Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τη συμμετοχή 
χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και Διευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας
Σελ 17
Αξιοποίηση της μέγιστης ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης   
Σελ 18 και 19  
ΣτΕ: απόφαση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στη ζώνη 
προστασίας Υμηττού
Σελ 19  
Εγκαταλείπουν τα ευρωπαϊκά νηολόγια τα ελληνόκτητα πλοία
Σελ 20 
Τι σημαίνει η αγορά του 25% της Animawings από την Aegean
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 τεχνοδικτυακός 
(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:

Το ΤΕΕ δίνει στη δημοσιότητα ανακοίνωση - ενημερωτικό 
οδηγό για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελ-
ματιών μηχανικών με βάση το νόμο 4670/2020: «Ασφαλι-
στική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες 
διατάξεις».
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «με 
τους διαχρονικούς, συστηματικούς, αλλά και επίμονους 
αγώνες και παρεμβάσεις του ΤΕΕ δεν μπορούμε να παρα-
βλέπουμε το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, πετύχαμε τη ση-
μαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάρ-
γηση της ασφάλισης της ιδιότητας, την 6μηνη διάρκεια της 
ασφαλιστικής ενημερότητας, τη δυνατότητα αναδρομικής 
διαγραφής, την απρόσκοπτη συνέχιση της εγγυοδοσίας 
και πιστοδοσίας. Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι 
οι νομικά τεκμηριωμένες προτάσεις του ΤΕΕ, κατά του 
Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), συνετέλεσαν καθο-
ριστικά στο να κριθεί αντισυνταγματικός σε μεγάλο μέρος 
του. Σήμερα, σε συνέχεια όλων αυτών των προσπαθειών, 
ο νέος ασφαλιστικός νόμος αποκαθιστά σημαντικές αδικίες 

για τον Τεχνικό Κόσμο σε μία συνεχή προσπάθεια της Πο-
λιτείας να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος της χώρας.»
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νόμο 
4670/2020 (ΦΕΚ Α 43 / 28.02.2020), «Ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»:
• Αποσυνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα 
των ελεύθερων επαγγελματιών
• Θεσπίζεται σταθερό ποσό για τις εισφορές προς τον κλάδο 
υγείας.
• Για τους νέους ασφαλισμένους, διατηρούνται οι μειωμένες 
εισφορές για την 1η πενταετία, χωρίς η διαφορά από την 
υποχρεωτική κατηγορία να είναι οφειλή και η διαγραφή 
των οφειλών της τριετίας 2017-2019.
• Βελτιώνονται σημαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά 
από τα 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και μέχρι τα 40 με απο-
τέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης να φθάνει το 50% του 
τεκμαρτού εισοδήματος της αναλογικής σύνταξης. 
Συνέχεια στη σελ 3

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον 
κορωνοϊό όπως ανακοίνωσε χθες ο γενικός διευθυντής του, 
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Είμαστε έντονα ανήσυχοι από τα ανησυχητικά επίπεδα εξά-
πλωσης και έντασης και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας. 
Ως εκ τούτου προχωρήσαμε στην εκτίμηση ότι ο Covid-19 μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί «πανδημία»», δήλωσε σε μια συνέντευξη 
Τύπου. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 118.000 
κρούσματα σε 114 χώρες και 4.291 άνθρωποι έχουν πεθάνει, 
είπε ο Τέντρος, σημειώνοντας πως οι αριθμοί αυτοί αναμένεται 

να αυξηθούν. «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες αναμένουμε 
να αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των θανά-
των και ο αριθμός των χωρών που πλήττονται», προειδοποίησε 
ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε 
πως οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού και 
μετριασμού, αλλά ο περιορισμός πρέπει να είναι ο «βασικός πυ-
λώνας». Ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστά-
σεων του ΠΟΥ, δρ Μάικ Ράιαν δήλωσε πως η χρήση της λέξης 
«πανδημία» για τον χαρακτηρισμό του κορωνοϊού δεν αλλάζει 
τα μέτρα αντιμετώπισής του. Αναλυτικά στη σελ 8 

Το ΥΠΕΝ ξεκίνησε χθες την κατεδάφιση των 22 αυθαίρετων κτι-
σμάτων στη Μακρόνησο, ενώ όπως έκανε γνωστό οι κατεδαφί-
σεις θα συνεχιστούν. Η πρώτη μπουλντόζα σύμφωνα με το ΑΠΕ 
μπήκε σε αυθαίρετη κατοικία - και κτίσματα πέριξ αυτής - στην 
ανατολική πλευρά του νησιού, λίγα μέτρα από τη θάλασσα. 
 Ενώ, μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμμα-
τισμό του υπουργείου, θα έχουν κατεδαφιστεί όλα τα αυθαίρετα 
κτίσματα που αφορούν σε παλαιές και νεότερες κατοικίες, ορι-

σμένες εξ  ́αυτών κτισμένες πάνω σε πρώην κτίρια στρατώνων 
του ιστορικού νησιού.
«Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων της Μακρονήσου έχει τόσο 
περιβαλλοντική, όσο και ιστορική αξία», δήλωσε ο υπουργός 
ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα, ότι 
«τον Αύγουστο του 2019, όλο το νησί χαρακτηρίσθηκε αρχαι-
ολογικός χώρος».  
Αναλυτικά στη σελ 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΥ: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 
118.000 κρούσματα σε 114 χώρες, 4.291 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

ΥΠΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
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Το Μουσείο της Ακρόπολης συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, 
ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη δημόσια υγεία και για 
λόγους πρόληψης, αναβάλλει κάποιες δραστηριότητές του.
Πιο συγκεκριμένα –με ανακοίνωσή του- ενημερώνει ότι για τις επό-
μενες δύο εβδομάδες αναβάλλει τις παρουσιάσεις «Ένας περίπατος 
στο Μουσείο με τον αρχαιολόγο», «Το χαμένο άγαλμα της Αθηνάς 
Παρθένου» και «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας 
στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης». 
Οι αρχαιολόγοι-φροντιστές του Μουσείου θα επανέλθουν στις αί-
θουσες για το κοινό μετά από δύο εβδομάδες, προσθέτει η ανακοί-
νωση του Μουσείου της Ακρόπολης.
Η λειτουργία του Μουσείου συνεχίζεται κανονικά (Δευτέρα-Πέμπτη 
9.00 π.μ.-5.00 μ.μ., Παρασκευή 9.00 π.μ.-10.00 μ.μ., Σάββατο-Κυ-
ριακή 9.00 π.μ.-8.00 μ.μ.).

Αναβάλλεται το 6ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Κρήτη, λόγω 
της επιδημίας του κορωνοϊού, όπως ανακοινώθηκε από τους 
διοργανωτές.
Το συνέδριο είχε θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση 
και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα» και στην αναβολή 
του προχώρησε το Δ.Σ του Ι.Α.Κ.Ε. μετά τα έκτακτα μέτρα του 
υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.
Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Ηράκλειο της Κρή-

της, από τις 3 ως τις 5 Απριλίου 2020 και σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, η Οργανωτική Επιτροπή αναζητά ήδη, νέα ημερομηνία δι-
εξαγωγής, σε χρονική περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρεται, 
θα έχει παρέλθει η παρούσα κρίση.
«Ζητούμε την κατανόηση όλων για την παραπάνω αδόκητη 
αναστάτωση. Θα συνεχίσουμε εντατικά τις οργανωτικές προσπά-
θειές μας για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη νέα ημερομηνία», 
καταλήγει το Δ.Σ του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back θα πραγματο-
ποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο Athens Hilton, 
με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών.
Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργα-

νώνεται από την Public Affairs and Networks, για 3η συνε-
χόμενη χρονιά, και πραγματεύεται το επίκαιρο και κρίσιμο 
θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την εικόνα της 
χώρας ως επενδυτικού προορισμού.
Πληροφορίες: info@paandn.gr, 210 625 37 63, 
www.investgr.eu

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο 
της λήψης μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του κορω-
νοϊού, δεν θα πραγματοποιηθούν οι πρωινές και οι βραδινές 
επισκέψεις-ξεναγήσεις στα Κέντρα Επισκεπτών Θησείου και 
Πεντέλης έως και τις 31 Μαρτίου 2020.
Οι ήδη προγραμματισμένες επισκέψεις από σχολεία και άλλες 
ομάδες θα μεταφερθούν σε μεταγενέστερες ημερομηνίες μετά 
από συνεννόηση με τα Κέντρα.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙζΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, 
ΑΝΑβΑΛΛΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ   

ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

3rd INvestGr Forum 2020: Greece Is Back ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

to ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑβΑΛΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕψΕΙΣ
-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ   

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

27 - 29 Μαΐου 2020
Παγκόσμιο συνέδριο για τις νέες τεχνο-
λογίες και τις «έξυπνες πόλεις» 
ΛΑΡΙΣΑ

Δίκτυο Major Cities of Europe

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

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

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Συνέχεια από τη σελ 1
Το νέο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε μία λογική διανεμητικού χαρακτήρα και αναλογιστικής ανταποδοτικότητας. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ μπορούν να καταταγούν με ελεύθερη επιλογή σε μία από τις έξι ασφαλιστικέςκατηγορίες:

Επισημαίνεται ότι:
1. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
2. Η Παρασκευή 13 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πρώτης επιλογής ασφαλιστικής κατη-
γορίας. Μέχρι τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει την επιλογή του.
3. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ασφαλιστικών ει-
σφορών, που θα έχουν αναρτηθεί μέχρι τις 16.3.2020.
4. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε 
περίπτωση όμως, η μετάταξη από μία κατηγορία σε άλλη θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επό-
μενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την 
υποβολή της αίτησης.
5. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί μετά την οριστικοποίησή της, οι εισφορές καθίστανται 
υποχρεωτικές για όλο το 2020 και ο ασφαλισμένος πρέπει να τις πληρώσει, αλλιώς βεβαιώνονται.
6. Οι εισφορές ΕΤΕΑΕΠ εξακολουθούν να καταβάλλονται στην πλατφόρμα του. Η δε ενοποίηση των 
εισφορών στο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ προβλέπεται από την1.7.2020 και μετά.
7. Ειδική κατηγορία νέων ασφαλισμένων (για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης): Από την 1η Ιανουαρί-
ου 2020, θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, 
της οποίας το ποσό της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για την κύρια σύνταξη. Στην ειδική 
κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για πέντε 
έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος 
αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του 
ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη 
του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας 
των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επί-
σης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39Α του ν.4387/2016 
για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας.
Συνιστάται - προς αποφυγή λαθών – η επιλογή της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας και της 
υποκατώτατης ειδικής των 136 ευρώ για τους νέους ασφαλισμένους της πρώτης πενταετίας.
8. Υπογραμμίζεται ότι κατά την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας οι ασφαλιστικές εισφορές κα-
ταχωρούνται στα έξοδα της επιχείρησης και άρα μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. Ασφαλισμένοι 
με υψηλό συντελεστή φορολογίας θα πρέπει να συνυπολογίσουν την ωφέλεια που θα έχουν από τη 
μείωση του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης κατά την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατη-
γορίας.
9. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει μικτό εισόδημα από μισθωτή εργασία, αλλά και ελευθέριο επάγ-
γελμα και ο μισθός ανέρχεται άνω των 950 ευρώ περίπου, επομένως καλύπτει τη 2η ασφαλιστική 

κατηγορία, τότε δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση ασφαλιστικής εισφοράς για τα εισοδήματα από το 
ελευθέριο επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι μισθωτοί μηχανικοί να επιλέγουν υποχρε-
ωτικά με κλικ το πεδίο «Δηλώνω ότι έχω παράλληλη μισθωτή απασχόληση».
10. Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Νόμου 4387, θα πρέπει να επιλέγουν υπο-
χρεωτικά το πεδίο «Δηλώνω ότι έχω παράλληλη μισθωτή απασχόληση», προκειμένου ο ΕΦΚΑ να 
συνυπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές μέσω τις ΑΠΔ του εργοδότη. 
11. Είναι γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι θα δουν αύξηση στις εισφορές τους της τάξης των 31 ευρώ 
μηνιαίως μεταξύ της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (288 ευρώ) και της κατώτατης μηνιαίας ασφα-
λιστικής εισφοράς του προηγούμενου νόμου (257 ευρώ).Η διαφορά αυτή ωστόσο υπερκαλύπτεται 
από τη μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος (από 22% σε 9%), με αποτέλεσμα το νέο συ-
νολικό ετήσιο καθαρό πλεόνασμα στο εισόδημα του μηχανικού 928 ευρώ (1300 – (31*12).
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό «μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Ιδιαίτερα, απαι-
τούνται σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ασφαλισμένων, καθώς 
παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εγγραφή των νέων ασφαλισμένων ελεύθερων επαγ-
γελματιών, στις αιτήσεις διαγραφής και αποχαρακτηρισμού από την ιδιότητα του μη Μισθωτού, στις 
βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης και στις αναδρομικές διαγραφές, αλλά και στις βεβαιώσεις ασφαλιστι-
κής ενημερότητας, μέσω της ταχείας και αποτελεσματικής δημιουργίας του e- Ε.Φ.Κ.Α., που πλέον θε-
σμοθετείται, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό ασφαλιστικό σύστημα.
Η ανάσχεση του brain drain, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, αλλά 
και οι δράσεις για την ουσιαστική τόνωση της αγοράς και των ελεύθερων επαγγελματιών, αποτελούν 
απόλυτη προτεραιότητα του ΤΕΕ και στόχους εθνικής σημασίας για τη δυναμική επανεκκίνηση της 
πραγματικής οικονομίας, το οριστικό ξεπέρασμα της κρίσης και την επιστροφή των χιλιάδων Ελλή-
νων επιστημόνων στην πατρίδα. 
Το ΤΕΕ σε συνεργασία με την πολιτεία και όλους τους συναρμόδιους φορείς, θα συνεχίσει να διεκδικεί 
και να συμβάλει θετικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για στιβαρή, βιώσιμη, πραγματική ανά-
πτυξη, μέσα από τη δυναμική ανάκαμψη του Τεχνικού Κόσμου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα, μετά τη λήξη των έκτακτων 
προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid - 19, θα διοργανώσει, όπως άλλω-
στε προγραμμάτιζε, ενημερωτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα για την πληρέστερη ενημέρωση και 
κατάρτιση των μελών του, τόσο για ζητήματα που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και τις 
συντάξιμες αποδοχές.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για 
παροχές σε είδος, από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής, 
παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Δι-
αύγεια».
Ειδικότερα:
- Διατηρείται σε ισχύ το από 1-1-2017 ποσοστό εισφοράς 
ασφαλισμένου και εργοδότη, που προβλεπόταν με την παρ. 
1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για τις ασφαλιστικές 
εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε 
χρήμα από τους μισθωτούς και λοιπές κατηγορίες οι οποί-
οι υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ και των οποίων οι ασφαλιστικές 
εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλε-
πόμενα στον παρόντα νόμο.
- Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τροποποιούνται οι παρ. 
2,3,4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 και προστίθενται 
νέοι παράγραφοι 5,6,7 και 8, για την καταβολή των ασφα-
λιστικών εισφορών κλάδου υγείας από τους αυτοτελώς 
απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι 
κατατάσσονται υποχρεωτικά σε μία από τις έξι ασφαλιστικές 
κατηγορίες. Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
για υγειονομική περίθαλψη, που αντιστοιχεί στην πρώτη 
κατηγορία, ανέρχεται συνολικά στα 55 ευρώ - 50 ευρώ για 
παροχές σε είδος και 5 ευρώ για παροχές σε χρήμα. Από τη 
2η έως και την 6η κατηγορία, το ύψος της ασφαλιστικής ει-
σφοράς παραμένει σταθερό στο ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος και αντι-
στοιχεί συνολικά στα 66 ευρώ - 60 ευρώ για παροχές σε εί-
δος και 6 ευρώ για παροχές σε χρήμα. Η επιλογή της ασφα-
λιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα, κατόπιν αίτησής τους 
και είναι ίδια με αυτήν που έχει επιλέξει για την κύρια σύ-
νταξη. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο 
ασφαλισμένος, που δεν θα επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, 
μέχρι τις 13 Μαρτίου του 2020, κατατάσσεται υποχρεωτικά 
στην πρώτη κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.
- Από την 1η Ιανουαρίου 2020, για τους νέους επαγγελ-
ματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, για τα πρώτα 
πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, 
θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφα-
λιστικών εισφορών, για την οποία το ποσό της μηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί συνολικά στα 33 ευρώ 
(για παροχές σε είδος 30 ευρώ και για παροχές σε χρήμα 3 
ευρώ). Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται, κατόπιν 
αίτησής τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνα-
τή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως 
του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυ-
τοτελώς απασχολουμένου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή 

επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα κα-
ταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μίας πενταετίας των 
νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και 
δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται, επίσης, ως ασφαλιστική 
οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 39 και 
39Α για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας του ν. 
4387/2016, όπως αυτός ίσχυε, πριν από την τροποποίησή 
του με το ν. 4670/2020. Οι συνταξιούχοι που αναλαμβά-
νουν ασφαλιστέα εργασία στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δεν εμπίπτουν στην ως άνω ευεργετική 
διάταξη.
- Από την 1η Ιανουαρίου 2020, για την καταβολή ασφαλι-
στικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, οι ασφα-
λισμένοι του πρώην ΟΓΑ κατατάσσονται σε έξι ασφαλιστικές 
κατηγορίες, που η πρώτη αντιστοιχεί συνολικά στα 32 ευρώ 
(για παροχές σε είδος 29 ευρώ και για παροχές σε χρήμα στα 
3 ευρώ).
Από τη 2η έως και την 6η κατηγορία, το ύψος της ασφαλι-
στικής εισφοράς παραμένει σταθερό στο ίδιο ποσό, ανεξάρ-
τητα από την κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος 
και αντιστοιχεί συνολικά στα 38 ευρώ (για παροχές σε είδος 
35 ευρώ και 3 ευρώ για παροχές σε χρήμα).
Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα, 
κατόπιν αίτησής τους και είναι ίδια με αυτήν που έχει επιλέ-
ξει για την κύρια σύνταξη.
Κατά την πρώτη εφαρμογή, αν ο ασφαλισμένος του πρώην 
ΟΓΑ δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, μέχρι τις 13 Μαρ-
τίου του 2020, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη 
κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.
-  Από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 
2024, τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των 
ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με 
διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγού-
μενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω 
ποσοστού, το ποσό της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα 
του προηγούμενου έτους. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 
και εφεξής, τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγο-
ριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής 
μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 8 του παρόντος νόμου. 
- Με την παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται ότι, από την 
1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής, απαιτούνται για τη χορή-
γηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του 
ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 
τον ΕΟΠΥΥ α) οι μεν μισθωτοί να έχουν πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας, κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος (π.χ. 2019) ή κατά το τελευταίο δωδεκά-
μηνο, πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης 
του ασφαλιστικού κινδύνου, β) για δε τους μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανό-
τητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλι-
σης, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ. 2019) 
ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημερομηνία 
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και 
εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές 
εισφορές, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4529/2018 (A’ 56). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (A’ 56), για τη 
συμπλήρωση των 50 ημερών ασφάλισης των μισθωτών, 
λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης, λόγω ασθέ-
νειας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής 
ανεργίας, καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης 
εργασίας. Για τους εργαζόμενους στα οικοδομοτεχνικά 
έργα, στις 50 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται η 
προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (A’ 56), η ασφαλιστική ικανό-
τητα ανανεώνεται την 1η Μαρτίου εκάστου έτους έως την 
τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους με 
τις ίδιες προϋποθέσεις.
Ειδικά, για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα 
ανανεώνεται, εφόσον, εκτός της ανωτέρω προϋπόθεσης, 
έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστι-
κής ικανότητας έτους. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η 
ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η 
οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση 
των δόσεων.
Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 
του ν. 4670/2020, ειδικά για το έτος 2020, παρατείνεται 
η ασφαλιστική ικανότητα από 1-3-2020 έως 30-6-2020 
στους μη μισθωτούς που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η 
Φεβρουαρίου του 2020. Η παράταση γίνεται κατ΄ εξαίρεση 
κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο 37 
του παρόντος νόμου, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρι-
σης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019.
Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και διαπίστωσης 
οφειλής για το έτος 2019, απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθ-
μιση της οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά 
μήνα έως την εξόφληση των δόσεων και εφόσον τηρείται η 
εξόφληση των μηνιαίων εισφορών του έτους 2020.

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑβΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1-1-2020 και εφεξής
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Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για το νέο 
ασφαλιστικό σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (ΕΕΑ). Την έρευνα διεξήγαγε η OPINION POLL και 
στο πάνελ των ομιλητών, εκτός από τους υπεύθυνους της 
εταιρείας, ήταν ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου, ο οικονομολόγος, πανεπιστημιακός, τραπεζίτης, 
πολιτικός και συγγραφέας, Παναγιώτης Ρουμελιώτης και ο 
δικηγόρος και πρώην υπουργός Λουκάς Αποστολίδης.
   Στην τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε 
στα αποτελέσματα της έρευνας. Όπως εξήγησε, μεταξύ άλ-
λων, από τα ευρήματα, προκύπτει ότι κυριαρχεί η ανασφά-
λεια των ερωτηθέντων για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, 
ότι ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι ο νέος νόμος δεν 
αντιμετωπίζει πειστικά αδικίες και ανισότητες προηγούμε-
νων ετών και ότι δεν διασφαλίζει ένα επίπεδο αξιοπρεπούς 
διαβίωσης ούτε και ικανοποιητικές συντάξεις στο μέλλον. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΑ, «η κοινωνία έχει ανάγκη 
από ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα διορθώσει τα κακώς 
κείμενα και, κυρίως, θα είναι βιώσιμο».
   Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης σημείω-
σε ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση δεν έχει την αποδοχή της 
κοινωνίας, θα αποτύχει.
   Ο Λουκάς Αποστολίδης, συγγραφέας του βιβλίου «Κρά-
τος Δικαίου-Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και το Δίκαιο της 
ανάγκης», τόνισε ότι αξίζει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 

συμπεράσματα της έρευνας, όχι για αντιπολιτευτικούς πο-
λιτικούς λόγους, αλλά για καλύτερη κατανόηση του κοινω-
νικού προβλήματος, που έχει να αντιμετωπίσει η πολιτική 
ηγεσία και η Πολιτεία και που αφορά το επίπεδο και την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.
   Ο υπεύθυνος ερευνών της OPINION POLL Ζαχαρίας Ζού-
πης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πανελλαδικής 
έρευνας για το ασφαλιστικό, στάθηκε σε ορισμένα σημεία, 
τα οποία είναι τα εξής:
   «- Μόλις το 18,4% θεωρεί ότι με το νέο ασφαλιστικό θα 
αλλάξει κάτι στη ζωή του προς το καλύτερο. Το 30,2% θεω-
ρεί ότι θα αλλάξει προς το χειρότερο και το 33,8% ότι δεν θα 
αλλάξει κάτι ιδιαίτερα.
   - Το 23,3% κρίνει ότι ο νέος νόμος είναι καλύτερος από τον 
προηγούμενο, ενώ το 29,5% τον θεωρεί χειρότερο και το 
24,6% κρίνει ότι είναι περίπου ο ίδιος.
   - Το 24,6% αισθάνεται περισσότερη σιγουριά και ασφά-
λεια με το νέο νόμο, ενώ το 52,9% έχει αντίθετη αίσθηση.
   - Μόλις το 22,9% πιστεύει ότι με το νέο νόμο αντιμετωπί-
ζονται αδικίες και ασφαλιστικές ανισότητες των προηγου-
μένων ετών.
   - Το 19,3% πιστεύει ότι ο νέος νόμος διασφαλίζει ένα επίπε-
δο αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών και ότι οι συντάξεις 
είναι αρκετές για τον ατομικό και οικογενειακό λογαριασμό, 
ενώ το 61,3% έχει αντίθετη άποψη.
   - Το 21,9% πιστεύει ότι με το νέο νόμο οι παροχές στην 

Υγεία είναι ικανοποιητικές, με το 67,4% να έχει αρνητική 
άποψη.
   - Το 77,5% δηλώνει ότι φοβάται και του δημιουργείται 
ανασφάλεια για το μέλλον του ασφαλιστικού, λόγω της 
πρόβλεψης να μειωθεί ο πληθυσμός της χώρας από τα 10,5 
εκατομμύρια στα 8 εκατομμύρια.
   - Το 82,4% δηλώνει ότι φοβάται ότι, στα επόμενα χρόνια, 
θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, ενώ το 14,4% δεν αισθάνεται 
αυτόν το φόβο.
   - Το ίδιο ισχύει και με τις εισφορές, αφού το 77,8% έναντι 
μόλις ενός 13,3% δηλώνει ότι φοβάται ότι, στα επόμενα 
χρόνια, θα αυξηθούν.
   - Το 67% κρίνει αρνητικά τη μη πρόβλεψη της 13ης σύ-
νταξης και των δώρων στο νόμο, με το 26,1% να παίρνει 
θέση ότι η μη πρόβλεψη είναι δικαιολογημένη, λόγω της 
οικονομικής κατάστασης και ένα 3,7% να το κρίνει θετικά.
   - Από το σύνολο των απαντήσεων σε όλα τα ερωτήματα 
φαίνεται πως μία μεγαλύτερη ικανοποίηση ή αισιοδοξία 
εμφανίζεται σε επιχειρηματίες και αγρότες, στους νέους 
μέχρι 25 ετών και στους άνω των 65, στους άνδρες, στους 
απόφοιτους ΑΕΙ και τους κατόχους μεταπτυχιακού και διδα-
κτορικού. Ιδιαίτερη επιφύλαξη και σκεπτικισμό έχουν οι γυ-
ναίκες, όλες οι παραγωγικές ηλικίες από 34 έως και 64 ετών, 
οι άνεργοι, οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού  τομέα, 
όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες».

Την εκκίνηση των διαδικασιών για την αξιοποίηση του κοι-
τάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ως υπόγειας 
αποθήκης φυσικού αερίου αποφάσισε η κυβέρνηση, με Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που θεσπίζει το πλαίσιο διεξαγωγής του 
σχετικού διαγωνισμού.
   Η αποθήκη σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο χώρο του 
σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια 
Καβάλα» και θα καλύπτει τη ζήτηση σε περιπτώσεις διατα-
ραχών στον εφοδιασμό ενώ θα χρησιμοποιείται και για την 
εξομάλυνση των τιμών σε περιόδους έξαρσης. Όπως επιση-
μαίνει το ΥΠΕΝ, η αποθήκη θα λειτουργεί συμπληρωματικά 
προς τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
LNG της Ρεβυθούσας και τον πλωτό τερματικό σταθμό LNG 
της Αλεξανδρούπολης, θα αποτελέσει ενεργειακή υποδομή 
που αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού εφο-
διασμού σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βελ-
τιώσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών 
φυσικού αερίου προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
   Ο διαγωνισμός που θα διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ θα αφορά την 

μακροχρόνια παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής, 
συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος 
ως υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου.
   Η ΚΥΑ που υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, προβλέπει ότι:
   1. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να παραχωρήσει τη χρήση, ανάπτυξη 
και εκμετάλλευση του υπόγειου κοιτάσματος «Ν. Καβάλας» σε 
παραχωρησιούχο με αποκλειστικό σκοπό τη μετατροπή του 
σε εγκατάσταση ΥΑΦΑ υπό την μορφή Ανεξάρτητου Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου, για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα 
έτη από την αδειοδότηση του έργου.
   2. Σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, η ΡΑΕ, με 
απόφασή της, θα καθορίσει τις βασικές αρχές και κατευθύν-
σεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης 
της Αποθήκης.
   3.Το έργο θα υλοποιηθεί εντός δεσμευτικής κατασκευ-
αστικής περιόδου και θα λειτουργεί με τις πιο σύγχρονες 
προδιαγραφές για τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την υγεία και τη ασφάλεια του ανθρώπι-
νου δυναμικού. Επιπρόσθετα, η ΚΥΑ ορίζει σαφώς ότι ο πα-
ραχωρησιούχος θα αναλάβει δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης.
   Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος 
Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Με την απόφαση αυτή, δημιουρ-
γούμε τις προϋποθέσεις για να δρομολογηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ 
ο διεθνής διαγωνισμός για την ΥΑΦΑ Καβάλας, ένα σημαντικό 
έργο ενεργειακής υποδομής το οποίο είχε «παγώσει» επί σει-
ρά ετών. Προχωράμε γρήγορα με διαφάνεια και με γνώμονα 
την ισότιμη μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
Προτεραιότητά μας είναι να προχωρήσουν άμεσα όλες οι 
απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να «ξεκλειδώσει» η κοινοτική 
χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility ενός Έρ-
γου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) που συμβάλλει στην ανάδει-
ξη της χώρας ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής και στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας σημαντι-
κό αριθμό νέων θέσεων εργασίας». 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ oPINIoN PoLL ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Ολοκληρώθηκε σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Κοινω-
νικών Υποθέσεων της Βουλής –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η 
συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργα-
σίας, το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία κοινοτική 
οδηγία για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. 
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ενώ υπέρ της αρ-
χής του τάχθηκε η ΝΔ. Από την πλευρά των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρόν», το ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική 
Λύση και η ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκαν και το ΚΚΕ καταψήφισε. 
Είχαν προηγηθεί οι παρατηρήσεις και προτάσεις εξωκοινοβου-
λευτικών φορέων που είχαν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις 
τους.
Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων, αναγνώρισαν 
την ανάγκη ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας που, όπως 
είπαν, θέτει τους κανόνες για αυστηρότατη εποπτεία και έλεγχο 
των Επαγγελματικών Ταμείων και εναρμονίζεται με το ευρωπα-
ϊκό πλαίσιο λειτουργίας τους, ωστόσο υποστήριξαν ότι υπάρ-
χουν ασαφείς, προβληματικές και ατελείς διατάξεις που χρίζουν 
περεταίρω αποσαφηνίσεων.
Παράλληλα, τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη οι ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων που βιώ-

νουν, όπως είπαν, μια 10ετη κρίση ενώ ζήτησαν η ένταξη των 
επαγγελματικών ταμείων στον εθνικό φορέα Ιδρυμάτων Επαγ-
γελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών να είναι προαιρετική 
και παράλληλα να δοθούν κίνητρα στους ασφαλισμένους τους.
Προβληματισμό εξέφρασαν για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο 
παραπέμπει σε πολλαπλές μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις 
για τη διευθέτηση ορισμένων ζητημάτων, με τον πρόεδρο των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ Παναγιώτη Ζαμπέ-
λη, να τονίζει ότι απουσιάζει ένα ισχυρό σήμα κατεύθυνσης του 
νομοθέτη.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ Θανάσης Δανού-
σης, αναγνώρισε ότι οι νέες διατάξεις θέτουν μεν τους κανόνες 
για αυστηρότατη εποπτεία και έλεγχο των Ταμείων Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης, ωστόσο όπως είπε, δεν θεσπίζονται κίνητρα 
για την ενίσχυση τους.
Ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕΕ Γιάννης Σπανόπουλος, έκανε λόγο 
για την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης των εταίρων αλλά και για 
έλλειψη κινήτρων στους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους 
στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ ο πρόεδρος του 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των ΕΛΤΑ 
Παναγιώτης Ζαμπέλης, χαρακτήρισε καταστροφική την διάτα-
ξη που προβλέπει ότι η χρηματοδοτούσα επιχείρηση εγγυάται 

την καταβολή των παροχών.
 Η Κατερίνα Δασκαλάκη, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγω-
γέων Βορείου Ελλάδος, σημείωσε ότι το ποσοστό ασφαλιστι-
κών εισφορών είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και δεν 
αφήνει περιθώρια να κινηθεί ο εργαζόμενος στη συμπληρωμα-
τική ασφάλιση.
Παράλληλα, έκανε λόγο για αστοχίες, κενά και αποσπασμα-
τική αντιμετώπιση του θέματος που συντηρούν ένα θολό και 
προβληματικό τοπίο για τα βιωσιμότητα των επαγγελματικών 
Ταμείων.
Ο Χρήστος Νούνης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων 
Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών, σημείωσε ότι η βα-
σική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι η πιστή εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας με μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις που 
δεν διευκολύνουν τη λειτουργία των επαγγελματικών Ταμείων 
που, όπως είπε, είναι επιβεβλημένο να ενισχυθούν. 
 «Αν δεν καταφέρουμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα σωστό 
πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής ώστε να καρποφορή-
σουν θα το κάνουν τα άλλα κράτη», σημείωσε.
Η επεξεργασία του νομοσχεδίου σε δεύτερη ανάγνωση στην 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα συνεχιστεί την ερχόμενη 
Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Αύξηση 7,7% καταγράφηκε στην έκδοση αδειών κυκλοφο-
ρίας αυτοκινήτων τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 16.589 αυ-
τοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 
15.404 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2019 
(αύξηση 15,7% είχε παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο 2019 σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018), όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 8.520 
έναντι 8.235 που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο 2019, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 3,5%.
Το α’ δίμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 38.944 αυ-
τοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 

36.038 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1% (αύξηση 11,9% είχε πα-
ρουσιαστεί το α’ δίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο 
του 2018). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 18.823 
έναντι 18.183 που κυκλοφόρησαν το α’ δίμηνο του 2019, 
παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%
Τον Φεβρουάριο επίσης, κυκλοφόρησαν 2.515 νέες μοτο-
σικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχει-
ρισμένες εξωτερικού) έναντι 1.875 τον αντίστοιχο μήνα του 
2019, παρουσιάζοντας αύξηση 34,1% (αύξηση 16,7% είχε 
παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο 2019 σαι σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2018). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχο-

νται σε 2.264 έναντι 1.640 που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουά-
ριο 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 38%.
Το α’ δίμηνο, κυκλοφόρησαν 5.020 νέες μοτοσικλέτες κυβι-
σμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξω-
τερικού) έναντι 3.831 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 31% (αύξηση 
9% είχε παρουσιαστεί το α’ δίμηνο του 2019 σε σχέση με το 
αντίστοιχο του 2018). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχο-
νται σε 4.538 έναντι 3.401 που κυκλοφόρησαν το α’ δίμηνο 
του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 33,4%. 

Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η ανοδική πορεία (+4%) των 
πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συνολικά πουλήθηκαν 7.862 αυτοκίνητα, έναντι 7.561 της περ-
σινής αντίστοιχης περιόδου, ενώ το φετινό δίμηνο παρουσιάζει 
αύξηση 5,2% με 17.647 μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό.     Την μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων σημείωσε 
η Β κατηγορία (46,6%) με τα μοντέλα πόλης να καταγράφουν 
αύξηση 29% και τα SUV άνοδο 17,6%. Η αμέσως μετά «αγα-
πημένη» κατηγορία των Ελλήνων αποδεικνύεται η κατηγορία C 

που σημείωσε αύξηση 32,9%, με την επιμέρους κατηγορία SUV 
να πετυχαίνει αύξηση 20,5%. Καλή παρουσία έχει και η μικρή 
κατηγορία (Α), έχοντας 13,4% συνολικό αποτύπωμα στην ελ-
ληνική αγορά. 
ύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), από τα αυτοκίνητα 
που έχουν ταξινομηθεί τον Φεβρουάριο, το 58,6% ήταν βενζι-
νοκίνητα και το 27,1% πετρελαιοκίνητα. Σημαντική αύξηση ση-
μείωσαν οι πωλήσεις των υβριδικών αυτοκινήτων με 11,9%, 

ενώ αύξηση 0,8% από το 0,5% τον περασμένο Φεβρουάριο 
σημείωσαν και οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Διπλάσια 
ποσοστά πωλήσεων πέτυχαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων με κύ-
ριο καύσιμο το φυσικό αέριο (1,6%). 
   Πολύ μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στην πώληση καινούριων 
λεωφορείων (+340%), ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και στις 
πωλήσεις δικύκλων (38%, με 2.264 μονάδες). Αντίθετα, μείω-
ση -4,4% σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων φορτηγών με 
645 συνολικά μονάδες. 

ψΗΦΙΣΤΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Προτάσεις και παρατηρήσεις εξωκοινοβουλευτικών φορέων

ΑΥΞΗΣΗ 7,7% ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Τον Φεβρουάριο εφέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ   

ΤΟ 58,6% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΕΛΕΞΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΗ βΕΝζΙΝΗ, 
ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ
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Το ΥΠΕΝ ξεκίνησε χθες την κατεδάφιση των 22 αυθαίρετων κτισμά-
των στη Μακρόνησο, ενώ όπως έκανε γνωστό οι κατεδαφίσεις θα 
συνεχιστούν. Η πρώτη μπουλντόζα σύμφωνα με το ΑΠΕ μπήκε σε 
αυθαίρετη κατοικία - και κτίσματα πέριξ αυτής - στην ανατολική 
πλευρά του νησιού, λίγα μέτρα από τη θάλασσα. 
 Ενώ, μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του υπουργείου, θα έχουν κατεδαφιστεί όλα τα αυθαίρετα κτίσματα 
που αφορούν σε παλαιές και νεότερες κατοικίες, ορισμένες εξ́  αυτών 
κτισμένες πάνω σε πρώην κτίρια στρατώνων του ιστορικού νησιού.
«Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων της Μακρονήσου έχει τόσο περι-
βαλλοντική, όσο και ιστορική αξία», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κω-
στής Χατζηδάκης, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα, ότι «τον Αύγουστο 
του 2019, όλο το νησί χαρακτηρίσθηκε αρχαιολογικός χώρος». 
 Όπως είπε, «οι αποφάσεις κατεδάφισης ελήφθησαν από την προη-
γούμενη κυβέρνηση. Εμείς σήμερα υλοποιούμε αυτές τις αποφάσεις 

και δεν σταματούμε εδώ. Με βάση τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, 
που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και δεν έχουν υλοποιηθεί, προκη-
ρύσσουμε τους σχετικούς διαγωνισμούς για την κατεδάφιση και 
αυτών των αυθαιρέτων. Επιτέλους και στο θέμα αυτό θα πρέπει να 
εφαρμοστούν οι νόμοι». 
 Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, οι κατεδαφίσεις δεν θα περιορι-
σθούν στη Μακρόνησο, καθώς στόχος είναι να προκηρυχθεί άμεσα 
νέος διαγωνισμός για την κατεδάφιση 60 αυθαιρέτων στη Δυτική 
Αττική που βρίσκονται στον αιγιαλό και την παραλία, καθώς επίσης 
και ορισμένα δασικά κτίσματα τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή, όσο 
και στη Γλυφάδα. 
 Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, ο εν λόγω διαγωνισμός, που είχε προκη-
ρύξει η προηγούμενη κυβέρνηση είχε κηρυχθεί άγονος. 
 Υπενθυμίζεται τέλος, ότι με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του 
ΥΠΕΝ, δίδεται η τελευταία παράταση για την τακτοποίηση των αυ-

θαιρέτων με τις πολύ βαριές αυθαιρεσίες, «κατηγορίας 5». Από τον 
Ιούνιο και μετά δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια δυνατότητα για αυτή τη 
συγκεκριμένη κατηγορία. Μετά το πέρας της 30ης Ιουνίου, τίθεται σε 
λειτουργία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση 
για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων από 1 έως 
4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να τακτοποιούν τα ακίνητά 
τους για 5 μόνο έτη έκτοτε, με προσαυξημένα ποσά κατά 20% για το 
πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έτος καθυστέ-
ρησης. Απαρέγκλιτα τηρείται η «κόκκινη» γραμμή του 2011». 
 Σημειώνεται τέλος, ότι στην πράξη κατεδάφισης στη Μακρόνησο 
παραβρέθηκε κλιμάκιο της διεύθυνσης σώματος επιθεώρησης Νο-
τίου Ελλάδος, του τμήματος δόμησης και κατεδαφίσεων του ΥΠΕΝ, 
στέλεχος του υπουργείου Πολιτισμού και η δήμαρχος Κέας.

«Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας μας για την 
αποκατάσταση του ιστορικού συμβόλου της Μακρονήσου, από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», τόνισαν σε από κοι-
νού δήλωσή τους ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο τέως υπουργός ΠΕΝ, Γιώρ-
γος Σταθάκης, με αφορμή τις πρώτες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 
που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στο νησί από το ΥΠΕΝ, 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η πολιτεία και εμείς, όλοι μαζί, οφεί-
λουμε να προστατεύσουμε το ιστορικό μνημείο της νήσου και, 
κατ’ επέκταση να διαφυλάξουμε την ιστορική μας μνήμη, ώστε 
όσα μας χώρισαν στο παρελθόν να μην επαναληφθούν ποτέ», 
αναφέρουν οι δύο πρώην υπουργοί. «Ολοκληρώνεται σήμερα 
μία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υψηλού 
συμβολισμού», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, και υπο-

γραμμίζεται ότι «παρά τη σχετική καθυστέρηση, και σε συνέχεια 
ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου για το θέμα, το προηγού-
μενο διάστημα, τα αυθαίρετα κτίσματα της Μακρονήσου κατεδα-
φίζονται, εννέα μήνες μετά την υπογραφή της απόφασης του τότε 
υπουργού ΠΕΝ, Γιώργου Σταθάκη, για τη διενέργεια ανοιχτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατεδάφιση των 
αυθαίρετων κτισμάτων της νήσου».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επείγουσα επιστολή 
στους υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης Βασίλη Κικίλια και Κων-
σταντίνο Τσιάρα, αντίστοιχα, ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
εν μέρει άμεσης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων της χώ-
ρας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, δηλαδή να υπάρ-
ξει αναστολή όπου κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής που εστάλη στους συναρμόδιους 
υπουργούς έχει ως εξής: 
«Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, 
Σε συνέχεια της προηγούμενης από 29.2.2020 επιστολής μας 

προς υμάς με αντικείμενο τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών 
και προστατευτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού στους χώρους όλων των δικαστηρίων της Ελλάδος, 
επειδή πλέον αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα στη χώρα μας, 
γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο αποφασίστηκε από τις αρμόδιες υγει-
ονομικές υπηρεσίες η αναστολή λειτουργίας των σχολείων και 
των λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ευλόγως δε, εντείνεται η 
αγωνία των συναδέλφων με δεδομένη την παρουσία χιλιάδων 
πολιτών, δικηγόρων και δικαστών καθημερινώς στους χώρους 
των Δικαστηρίων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε αμελλητί το 

ενδεχόμενο άμεσης αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων της 
χώρας ως προς εκείνες τις λειτουργίες που ήθελε κριθεί απαραίτη-
το από τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις οποίες εμπιστευόμεθα λόγω 
αρμοδιότητος, για το αναγκαίο χρονικό διάστημα προς προστασία 
της δημόσιας υγείας. 
Οίκοθεν νοείται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί 
πρόνοια ώστε αφενός να μην υπάρξει απώλεια δικονομικών δι-
καιωμάτων των διαδίκων και αφετέρου να στηριχθούν οικονομι-
κά οι δικηγόροι, οι οποίοι θα υποστούν μείζον οικονομικό πλήγμα, 
λόγω της αποστέρησης της κύριας πηγής εισοδήματός τους». 

Τη μετατροπή όλων των προαιρετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
σε υποχρεωτικές ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού για 
τη δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες του, στο 
πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασπο-
ράς του κορωνοϊού.
Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται από σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 
και θα είναι σε ισχύ έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. Σύμφωνα 
με σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η οποία ήδη απεστάλη στις υπηρε-
σίες του Οργανισμού, όλες οι προαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
μετατρέπονται σε υποχρεωτικές.
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τις παροχές, (όπως 

το επίδομα μακροχρόνια ανέργων, το ειδικό εποχικό επίδομα, 
κ.λπ.), καθώς και τις βεβαιώσεις (χρόνου ανεργίας, λήψης επιδό-
ματος ανεργίας, κ.λπ.), αποκλειστικά και μόνο με την υποβολή αί-
τησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και η αίτηση για το τακτικό επίδομα 
ανεργίας, θα συνεχίζεται στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλη-
σης (ΚΠΑ2) ανά την επικράτεια.
Επίσης, οι επιδοτούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα τακτι-
κής ανεργίας και, μέχρι πρότινος, απαιτείτο η φυσική παρουσία 
τους στα ΚΠΑ2, από σήμερα μπορούν να δηλώνουν την παρου-
σία τους, στέλνοντας email στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους.
Ο Οργανισμός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει έγκαιρα 

όλους τους πολίτες για όλα τα προληπτικά μέτρα, που λαμβάνο-
νται, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την απρόσκοπτη 
άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Ο σύνδεσμος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που παρέχονται 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), μέσω του οποίου 
μπορούν να επικοινωνούν οι άνεργοι με τον Οργανισμό, είναι: 
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=egiis.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι συναλλασσόμενοι παρα-
καλούνται να επικοινωνούν με την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπη-
ρέτησης του ΟΑΕΔ, στον αριθμό 11320.

ΤΟ ΥΠΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

Ο ΣΥΡΙζΑ ΧΑΙΡΕΤΙζΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Για το θέμα της λειτουργίας των δικαστηρίων

ΟΑΕΔ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ βΕβΑΙΩΣΕΙΣ
Λόγω της λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον κορω-
νοϊό όπως ανακοίνωσε χθες ο γενικός διευθυντής του, Τέντρος 
Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είμαστε έντονα ανήσυχοι από τα ανησυχητικά επίπεδα εξάπλω-
σης και έντασης και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας. Ως εκ 
τούτου προχωρήσαμε στην εκτίμηση ότι ο Covid-19 μπορεί να 
χαρακτηριστεί «πανδημία»», δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 118.000 κρούσματα 
σε 114 χώρες και 4.291 άνθρωποι έχουν πεθάνει, είπε ο Τέντρος, 
σημειώνοντας πως οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες αναμένουμε να αυξηθεί ο αριθ-
μός των κρουσμάτων, ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των 
χωρών που πλήττονται», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του 
ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου.
Πρόσθεσε πως οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα περι-
ορισμού και μετριασμού, αλλά ο περιορισμός πρέπει να είναι ο 
«βασικός πυλώνας».
Ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του 
ΠΟΥ, δρ Μάικ Ράιαν δήλωσε πως η χρήση της λέξης «πανδημία» 
για τον χαρακτηρισμό του κορωνοϊού δεν αλλάζει τα μέτρα αντι-

μετώπισής του.
Ο Ράιαν ανέφερε πως το Ιράν και η Ιταλία βρίσκονται τώρα στην 
πρώτη γραμμή του ιού, αλλά προειδοποίησε πως άλλες χώρες 
«θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση πολύ σύντομα».
Παράλληλα είπε πως η κατάσταση στο Ιράν είναι «πολύ σοβαρή» 
και πως ο Οργανισμός θέλει να δει περισσότερη παρακολούθηση 
και περισσότερη φροντίδα τους ασθενείς. Το Ιράν «κάνει το καλύ-
τερο που μπορεί» αλλά έχει ελλείψεις εξοπλισμού, τόνισε.

«Ο στόχος μας είναι απλός: Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να 
απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση 
να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νο-
σοκομεία μας. Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θωρακιστεί η 
δημόσια υγεία: Προσθέτουμε κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκα-
ταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμιά δομή 
δεν περισσεύει. Και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται 
να συνεργαστούν για το κοινό καλό» τόνισε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τους πολίτες για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σημειώνοντας ότι τα δυσκο-
λότερα είναι ακόμα μπροστά μας. Προσέθεσε ότι «με διαδικα-
σίες-εξπρές προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με 
διετείς συμβάσεις. Οι πρώτοι θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας. Και μετά την κρίση, θα παραμείνουν 
στο Δημόσιο σύστημα υγείας» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφερόμενος στο κλείσιμο των εκπαιδευτικών μονάδων είπε 
ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, η οποία πάντως 
δεν θέτει σε κίνδυνο την σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά και 
υπογράμμισε ότι το υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμό-
σει διαδικασίες τηλε-μαθημάτων, αρχικά στη Γ’ Λυκείου, και έχει 
επεξεργαστεί σενάρια για όλες τις βαθμίδες.
Απευθυνόμενος στα παιδιά ο πρωθυπουργός είπε: «Συνεχί-
στε το διάβασμα, καλές και μικρές παρέες στο σπίτι και όποτε 
μπορείτε άθληση σε εξωτερικούς χώρους. Είναι η καλύτερη 
συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με 
μεγάλο συνωστισμό, όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. 
Και προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες! Καλύτερα να 
μείνετε μακριά τους, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει στο εξής τον συντονισμό 
κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, Eνόπλων Δυνάμεων και Σωμά-
των Ασφαλείας και προσέθεσε ότι το Δημόσιο θα λειτουργεί κα-
νονικά. «Θα δοκιμάσει όμως και νέα εργαλεία, όπως το ευέλικτο 
ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι, 
οι υπάλληλοι θα παραμένουν ενεργοί ακόμη κι αν χρειαστεί να 

λείψουν για λίγο. Φροντίζουμε, πάντως, κρίσιμες υποδομές και 
υπηρεσίες να μην υπολειτουργούν ούτε στιγμή» είπε.
Μιλώντας για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού σημεί-
ωσε ότι η οικονομία θα δεχθεί ένα πλήγμα το οποίο ήταν αδύ-
νατον να προβλεφθεί και βέβαια να περιοριστούν οι συνέπειές 
του. Ανέφερε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί λέγοντας: «Έχει 
ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών 
εισφορών για επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν καθοριστικά. Και 
από σήμερα, θεσπίζουμε ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με παιδιά έως 15 ετών». «Το 
κράτος θα χρηματοδοτήσει ένα μέρος της. Το βάρος της, όμως, 
οφείλουμε να το μοιραστούμε όλοι, κράτος, επιχειρήσεις και 
εργαζόμενοι» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι 
σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλάδων 
που πλήττονται. «Θα σταθούμε διπλά στις επιχειρήσεις και στους 
επαγγελματίες, παρέχοντας ρευστότητα κι αμβλύνοντας τις επι-
πτώσεις από τη μείωση του τζίρου» τόνισε.
Επίσης ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι έχει ζητήσει αλλαγές στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και στους δημοσιονομικούς στόχους, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτες δαπάνες από την 
ΕΕ. «Είναι αλήθεια ότι από τη θέση του πρωθυπουργού κλήθη-
κα, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, να αντιμετωπίσω μια 
μεγάλη διπλή κρίση. Όμως, η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα. Που 
απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορες αποφάσεις και 
τολμηρές κινήσεις. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού 
την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία. Γιατί η κοινωνία ενώθηκε 
κάτω από την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης να προστα-
τεύσει τα σύνορα μας. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με 
αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι. Έτσι θα αποκρού-
σουμε και την υγειονομική απειλή του κορωνοϊού. ‘Αλλωστε, 
όσο γρήγορα ταξιδεύει ο ιός, τόσο γρήγορα θα ταξιδέψει και 
η συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που θα 
φέρει το εμβόλιο και τη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, εκείνη η 
στιγμή θα πρέπει να μας βρει τους περισσότερους υγιείς!» είπε 
ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι 
και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται -και, συχνά, νωρίτερα από 

όσο χρειάζεται.
«Πιστέψτε με, όμως: Κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στις ανοιχτές δημοκρατικές 
κοινωνίες μας, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν 
την συμμεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτες. Ας ξαναθυμηθούμε 
μερικές απλές, αλλά πολύτιμες συμβουλές, που πρέπει να κα-
θιερωθούν στη ζωή μας, ακριβώς για να την προστατέψουν» 
τόνισε. Προέτρεψε τους πολίτες να φροντίζουν την προσωπική 
τους υγιεινή, να μένουν στο σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίω-
σης, να μην πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους 
και να μην ανταποκρίνονται στις χειραψίες και τις πολλές επαφές.
«Πάνω από όλα, όμως, προφυλάσσουμε τους μεγαλύτερους 
ανθρώπους και τους σοβαρά ασθενείς, που απειλούνται πιο 
πολύ. Δεν τους επισκεπτόμαστε συχνά. Και οι ίδιοι, ας περιορί-
σουν τις δραστηριότητες τους. Θα είναι για το καλό το δικό τους 
και των γύρω τους» είπε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε 
ότι όλα αυτά δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών δικαι-
ωμάτων, αλλά κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού 
αυτοπεριορισμού που αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και τις 
ευπαθείς ομάδες, αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες όταν έχουν 
συμπτώματα.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε σημειώ-
νοντας ότι προσβλέπει στη στήριξη της Εκκλησία στον κοινό 
σκοπό. «Τις τελευταίες μέρες», είπε, «ένιωσα έντονη την ανάγκη 
να επικαλεστώ την πίστη μου για να αντλήσω δύναμη και να 
σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι και πολ-
λοί από εσάς αισθανθήκατε το ίδιο. Ως πρωθυπουργός, όμως, 
οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις 
δημόσιες συναθροίσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Σήμερα, 
δεν δοκιμάζονται τα «πιστεύω» μας, αλλά η πίστη μας στην 
υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον «πλησίον» στην οποία 
ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι’ αυτό και τα θρησκευτικά κα-
θήκοντα πρέπει κι αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικό-
τητα. Και να επιτελούνται, όσο είναι εφικτό, απ’ το σπίτι, ώστε να 
περιορίζονται οι μεγάλες συναθροίσεις. Η Εκκλησία των πιστών, 
άλλωστε, είναι μεγάλη».

ΠΟΥ: «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ  
118.000 κρούσματα σε 114 χώρες, 4.291 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΤΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
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Την δυνατότητα να «χαλαρώσουν» κάποιοι ευρωπαϊκοί κα-
νονισμοί σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ και στις κρατικές ενισχύσεις 
προκειμένου να βοηθηθεί η αγορά με χρηματοδότηση, επε-
ξεργάζεται η κυβέρνηση όπως είπε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης 
σε συνέντευξή του χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 
9.89. 
Οι ίδιος σημείωσε ότι η αγορά αντιμετωπίζει ήδη κάποια προ-
βλήματα και θα υπάρξει άμεσα μεγάλη ανάγκη για χρηματο-
δότηση κεφαλαίου κίνησης. «Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό, αλλά 
κινούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο», όπως είπε, ενώ γνω-
στοποίησε ότι σε περίπου δύο μήνες θα ξεκινήσει η δραστη-
ριοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Το ταμείο αυτό, αφορά σε εγγυήσεις δανείων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου «και 
προφανώς είναι ένα από τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά 
προϊόντα για τέτοιου είδους καταστάσεις σαν αυτή που περ-
νάμε τώρα», όπως είπε ο υφυπουργός.
Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων
Πιο αναλυτικά, σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα στήριξης των 
επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού ο υφυπουργός είπε:
«Εδώ και αρκετές μέρες έχουμε κάνει ασκήσεις επί χάρτου και 
είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Η αγορά όντως 

αντιμετωπίζει ήδη κάποιο πρόβλημα και καθώς περνούν οι 
μέρες αυτό το πρόβλημα μεγαλώνει. Αυτό που βλέπουμε, 
από τη μεριά τη δικιά μας, όσον αφορά δηλαδή στην αγορά 
και την ανάπτυξη, είναι ότι θα υπάρξει άμεσα μεγάλη ανάγκη 
για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Δεν είμαστε μόνοι σε 
αυτό, αλλά κινούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας, στο επόμενο Eurogroup θα κα-
ταθέσει προτάσεις έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να 
«χαλαρώσουμε» κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε ό,τι 
αφορά στο ΕΣΠΑ και στις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να 
βοηθήσουμε την αγορά με χρηματοδότηση».
Ταμείο Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων 
Σε ερώτηση για τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας δα-
νείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο υφυπουργούς απάντησε 
λέγοντας τα εξής: «Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό προϊόν 
που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και αφορά σε 
εγγυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου. Με απλά λόγια, για κάθε δάνειο το οποίο θα 
καταπίπτει, το Ταμείο θα πληρώνει ένα ποσοστό του δανείου 
που θα αφορά οφειλόμενο κεφάλαιο και τόκους και το οποίο 
φτάνει έως 80% του παραπάνω ποσού, μέχρι όμως ένα ποσο-
στό του χαρτοφυλακίου, το οποίο έχουμε βάλει περίπου στο 

25%. Με αυτόν τον τρόπο, χαλαρώνουμε τα πιστοληπτικά 
κριτήρια κάποιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να έχει καλή 
πιθανότητα να δανειοδοτηθεί. Παράλληλα, όμως, επειδή τα 
χρήματα αυτής της εγγύησης έρχονται μέσω του ΕΠΑνΕΚ και 
είναι δωρεάν, η τράπεζα έχει ένα όφελος, που θα περάσει και 
στη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία θα έχει χαμηλότερες 
εξασφαλίσεις, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και καλύ-
τερο επιτόκιο. Το σημαντικό είναι ότι έχει έναν βαθμό μόχλευ-
σης πέντε, δηλαδή με κάθε ένα ευρώ εγγύηση η τράπεζα δίνει 
πέντε ευρώ δάνεια. Άρα, τα 100 εκ. ευρώ που αρχικώς βάλα-
με δημιουργούν έναν χώρο για 500 εκ. ευρώ δάνεια. Ήδη οι 
τράπεζες έχουν ένα αντίστοιχο προϊόν με το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Επενδύσεων, αλλά σε πολύ μικρά ποσά, το οποίο είναι το 
λεγόμενο Cosme. Το συγκεκριμένο νέο χρηματοδοτικό εργα-
λείο στο οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά με 
πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά και σε πολύ μεγαλύτερη κλί-
μακα. Επομένως, οι τράπεζες το ξέρουν πολύ καλά, οπότε θα 
είναι πολύ γρήγορη και η ενεργοποίησή του. Υπολογίζουμε 
να είναι έτοιμο σε περίπου δύο μήνες και προφανώς είναι ένα 
από τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά προϊόντα για τέτοιου 
είδους καταστάσεις σαν αυτή που περνάμε τώρα».

Αύξηση του ορίου ενίσχυσης από τις 200.000 ευρώ στις 500.000 
ευρώ, σε βάθος τριετίας, ανά επιχείρηση, για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού θα προεκτείνει, σύμφωνα με 
πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων στην ΕΕ.
   Με «μπούσουλα» τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την κρίση 
του 2008, ως απόρροια της κατάρρευσης της Lehman Brothers, 
η ελληνική κυβέρνηση θα προτείνει στην ΕΕ να εκδοθεί κανο-
νισμός αντίστοιχος του Temporary Framework 2008, ο οποίος 
να επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) ύψους άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση στην 
τριετία, που θα μπορούσε να φτάσει και τα 500.000 ευρώ.
   Ένα ακόμη μέτρο αντιμετώπισης, είναι η τροποποίηση του άρ-
θρου 50 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η οποία 
θα προβλέπει την απαλλαγή από την κοινοποίηση στην ΕΕ και 
την έγκριση από αυτή, όχι μόνο των ενισχύσεων για την επα-
νόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, αλλά και 
των ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από άλλα έκτακτα γεγονότα, όπως πανδημίες.
   Επίσης, εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει «χαλάρωση» των 
κανονισμών του ΕΣΠΑ (ειδικότερα των ΕΤΠΑ & ΕΚΤ), με σκοπό, 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να είναι δυνατή η χρημα-

τοδότηση όχι μόνο επενδύσεων και δράσεων ενίσχυσης της 
απασχόλησης, αλλά και δράσεων που καλύπτουν τη συνέχιση 
της λειτουργίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, με την τήρηση πά-
ντα των Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων.
   Επίσης, εξαιτίας των έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν 
κατά την αντιμετώπιση του απρόβλεπτου αυτού γεγονότος, 
πιθανόν τα κράτη-μέλη θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε 
δανεισμό, ο οποίος όμως θα ήταν σκόπιμο να μην προσμετράται 
στο δημοσιονομικό χρέος των κρατών αυτών, σημειώνουν οι 
ίδιες πηγές.
   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 
σε δηλώσεις του χθες ανέφερε πως «η κυβέρνηση παρακολου-
θεί πάρα πολύ στενά αυτήν την έκτακτη συνθήκη. Χθες οι ηγέτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να συστήσουν Ταμείο, 
ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Έχουμε ζητήσει ως υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επισήμως την άδεια από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε πόρους του ΕΣΠΑ ως 
κεφάλαιο κίνησης για επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι εκείνες που πλήττονται άμεσα από τον κορωνοϊό, να μπορέ-
σουν να έχουν ένεση ρευστότητας. Κριτήριο θα είναι η μείωση 
του τζίρου».
   Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός, σε συνέντευξή του, σε εκπομπή 

του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, είπε:
   «Ζούμε σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση και σε έκτακτες συν-
θήκες. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη δυνατή 
λύση. Δεν θα το καταφέρουμε μόνοι μας. Χρειάζεται και η συ-
νεργασία των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και όλων μας 
για να μπορέσει αυτό να επιτευχθεί».
   «Η κυβέρνηση παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτήν την 
έκτακτη συνθήκη. Χθες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφάσισαν να συστήσουν Ταμείο ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. 
Έχουμε ζητήσει ως υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επι-
σήμως την άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποι-
ήσουμε πόρους του ΕΣΠΑ ως κεφάλαιο κίνησης για επιχειρήσεις 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι εκείνες που πλήττονται άμεσα από 
τον κορωνοϊό, να μπορέσουν να έχουν ένεση ρευστότητας. Κρι-
τήριο θα είναι η μείωση του τζίρου».
   «Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες, όσον αφορά στην 
επάρκεια κεφαλαίων, είναι στην καλύτερη θέση συγκριτικά με 
το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Είναι πρόσφατα ανακε-
φαλαιοποιημένες, έχουν τεράστια ρευστότητα κι έχουν μειώσει 
σε μεγάλο βαθμό τα κόκκινα δάνειά τους. Θεωρούνται από τις 
καλύτερες στην Ευρώπη».

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ «ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΝ» ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 
Και τις κρατικές ενισχύσεις επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά με χρηματοδότηση

ΣΧΕΔΙΑζΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 200.000 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ 500.000 ΕΥΡΩ
Σε βάθος τριετίας ανά επιχείρηση, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού  
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«Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού στις 
εργασιακές σχέσεις εκδίδεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 
   Θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής 
άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέ-
ων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), 
με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουρ-
γία των σχολείων και μέχρι τις 10/04/2020.
Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδι-
κού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια.
Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε 
εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από 
τον τακτικό προϋπολογισμό το ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών 
του. Αυτός ο επιμερισμός των βαρών είναι δυναμικός και εξε-
λίσσεται. 
Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε 
εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το 
σύνολο των αποδοχών του.
Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέ-
ας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού, ταυτοχρόνως. Εάν 
ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται 
άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο/η 
σύζυγος νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, ή 
είναι ΑΜΕΑ.
   Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δύναται ο εργο-
δότης να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο 
ωράριο λειτουργίας ή εργασία εξ αποστάσεως. Για τους εργα-
ζόμενους του δημοσίου τομέα δημιουργείται επίσης η δυνα-
τότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, όπου αυτό 

είναι εφικτό» ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολι-
τικών συντακτών.
   Επίσης, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση -όπως προβλέπεται στην 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - παρέχει πλήρη υποστή-
ριξη στο σύστημα υγείας σε ό,τι αφορά τις έκτακτες δαπάνες 
και για τον σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός του υπουργείου 
Υγείας ενισχύθηκε έγκαιρα με 15 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολο-
γούνται καινούργιες δαπάνες για προσλήψεις. «Ανάλογα με τις 
εξελίξεις, οι οποίες αποτιμώνται καθημερινά, το υπουργείο Οι-
κονομικών θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό του υπουργείου 
Υγείας με όσες επιπλέον πιστώσεις χρειαστεί» είπε.
   Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε 
ότι επειδή η κατάσταση εξελίσσεται, απαιτείται συντονισμένη 
δράση και συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Σε αυτή τη συ-
ντονισμένη δράση είναι απαραίτητο το κόστος των μέτρων να 
μην λαμβάνεται υπόψη στους δημοσιονομικούς στόχους που 
τίθενται στα κράτη-μέλη. Αφού αξιολογηθεί η κατάσταση στο 
Eurogroup της 16ης Μαρτίου, τα συναρμόδια υπουργεία Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, είναι έτοιμα να λάβουν, 
άμεσα, πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικο-
νομίας και διατήρησης των θέσεων απασχόλησης» είπε.
   Αναφερόμενος στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ, ση-
μείωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ 
άλλων «τόνισε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα η προστασία 
της δημόσιας υγείας και γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη ενίσχυ-
σης του συστήματος υγείας των κρατών μελών σε μέσα και 
προσωπικό. Υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την 
ενίσχυση της ρευστότητας και την στήριξη της οικονομικής 

δραστηριότητας που πλήττεται. Πρότεινε να εξαιρεθεί το κό-
στος των μέτρων αυτών από τους δημοσιονομικούς στόχους 
των κρατών-μελών, όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ή από το καθεστώς ενισχυμένης 
εποπτείας σε χώρες όπως η Ελλάδα. Τόνισε ότι χρειαζόμαστε 
δημοσιονομικό χώρο για να προστατέψουμε όσους πλήττο-
νται και ζήτησε την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για 
την προμήθεια υγειονομικού υλικού (πχ μάσκες και αναπνευ-
στήρες) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μετά, την κατανομή τους, 
ανάλογα με τις ανάγκες, στα κράτη-μέλη».
   Ο κ. Πέτσας, επίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη έχει 
λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
ιού, όπως η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας, για τις επό-
μενες 14 ημέρες, η αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ, η 
αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης, η διεξα-
γωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των 
θυρών, η αναστολή εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν πάνω 
από 1.000 άτομα και η αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής 
σε οποιαδήποτε συνάθροιση άνω των 50 ατόμων.
   Επισήμανε ότι «στην ίδια κατεύθυνση, τόσο η Ιερά Σύνοδος 
όσο και μητροπολίτες, συστήνουν να αποφεύγονται πολυ-
πληθείς συναθροίσεις στις εκκλησίες μας» και πρόσθεσε: «Στο 
πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε σε όλους, ιδίως στους γονείς, 
στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας, τα λόγια του μητρο-
πολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου: «Κάθε τι που 
σέβεται την κοινωνία και τον συνάνθρωπο αποτελεί έκφραση 
αγάπης και στον Θεό».

Η αεροπορική εταιρία KLM θα ακυρώσει όλες τις πτήσεις 
της προς το Μιλάνο, τη Βενετία και τη Νάπολη τις προσεχείς 
εβδομάδες λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ιταλία, 
ανακοίνωσαν οι ολλανδικές αερογραμμές. 
Το ολλανδικό σκέλος του ομίλου Air France KLM ανακοίνω-
σε ότι όλες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μάρκο Πόλο της 
Βενετίας, Μαλπένσα και Λινάτε του Μιλάνου και το Διεθνές 
Αεροδρόμιο της Νάπολης θα ανασταλούν έως τις 3 Απρι-
λίου. Οι πτήσεις προς άλλους προορισμούς στην Ιταλία θα 

συνεχιστούν. 
Οι αερογραμμές της Λετονίας airBaltic περιορίζουν ακόμη 
περισσότερο τις πτήσεις τους και το προσωπικό τους, καθώς 
οι κρατήσεις μειώνονται σε μεγάλο βαθμό. 
Οι αερογραμμές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ανήκει 
στο κράτος και απασχολεί 1.786 εργαζόμενους, ανακοί-
νωσαν ότι θα μειώσουν προσωρινά έως και κατά 250 τον 
αριθμό των υπαλλήλων. 
«Η εταιρία θα ζητήσει προαιρετικές λύσεις, μη παράταση 

του δοκιμαστικού χρόνου, άδεια άνευ αποδοχών και λήξη 
(της συνεργασίας)», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η εταιρία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει προσωρινά 580 πτήσεις 
έως τις 31 Μαΐου. 
Η airBaltic ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι αναστέλλει προσω-
ρινά τις πτήσεις προς το Μιλάνο, τη Βερόνα και τη Ρώμη 
στην Ιταλία και προς το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Η Lufthansa ακυρώνει περίπου 23.000 πτήσεις μεταξύ 29 
Μαρτίου και 24 Απριλίου λόγω του κορωνοϊού. «Περαιτέ-
ρω ακυρώσεις αναμένονται για τις επόμενες εβδομάδες», 
ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία σήμερα, Τετάρτη. Οι 
αλλαγές πτήσεων από τις 25 Απριλίου και μετά θα ανακοι-
νωθούν αργότερα. 
Οι ανακοινωθείσες αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων αφο-

ρούν κυρίως την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. 
«Με τις συγκεκριμένες ακυρώσεις, επιδιώκεται η διατήρηση 
μιας πτήσης του ομίλου ανά ήπειρο η οποία να συνδέει τους 
κόμβους της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, της Ζυρίχης, 
της Βιέννης και των Βρυξελλών», σύμφωνα με τη Lufthansa.
 Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας είχε ήδη 
ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει ερ-

γασία με μειωμένο ωράριο και ότι λόγω της επιδημίας του 
κορωνοϊού ο αριθμός των πτήσεων θα μειωθεί κατά 50% 
τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με την περαιτέρω εξέλιξη 
της ζήτησης. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ: ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εκδοθεί, ανακοίνωσε 
ο Στ. Πέτσας

ΟΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ kLm ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΛΑΝΟ, βΕΝΕΤΙΑ, ΝΑΠΟΛΗ
Η airBaltic μειώνει πτήσεις και προσωπικό   

Η LuFtHaNsa ΑΚΥΡΩΝΕΙ 23.000 ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

11

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ) κυκλοφόρησε σήμερα την πρώτη ανάλυση επικαιρό-
τητας, με τίτλο «Επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) 
στην ελληνική οικονομία: πιθανά σενάρια». 
Στην ανάλυση αναφέρονται τρία σενάρια, ανάλογα με την επέ-
κταση του ιού.
Αναλυτικά αναφέρονται τα έξης:
«O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολόγησε σήμερα την εξά-
πλωση του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) ως πανδημία...
Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούν, τόσο σε συνολικό, όσο 
και επίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι οικονομικές επιπτώσεις 
του 2019-nCoV, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, 
την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου. Εντούτοις, οι 
παράγοντες αυτοί είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν ή/και 
να ποσοτικοποιηθούν, ενισχύοντας έτσι την αβεβαιότητα που 
συνδέεται με το φαινόμενο.
Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις του ΟΟΣΑ (2.3.2020), στο 
βασικό σενάριο η παγκόσμια μεγέθυνση θα είναι 2,4% κατά το 
2020, δηλαδή μικρότερη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) 
συγκριτικά με την πρόβλεψη του Νοεμβρίου 2019. Αντίστοιχα, 
για την Ευρωζώνη προβλέπεται μεγέθυνση της τάξης του 0,8%, 
μειωμένη κατά 0,3 π.μ. συγκριτικά με την πρόβλεψη του Νοεμ-
βρίου. Στο πιο απαισιόδοξο σενάριο, η παγκόσμια μεγέθυνση 
υπολογίζεται στο 1,5%, μειωμένη κατά 1,4 π.μ. συγκριτικά με 
την πρόβλεψη του Νοεμβρίου, ενώ για την Ευρώπη η αντί-
στοιχη μείωση υπερβαίνει τη 1 π.μ. Η επίπτωση μιας πιθανής 
επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας στο ελληνικό ΑΕΠ 
εκτιμήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέσω 
υποδείγματος σε 0,3 και 0,7 π.μ., στα δύο εξεταζόμενα δυσμενή 
σενάρια.
 Οι βασικοί δίαυλοι επίδρασης στην ελληνική οικονομία είναι οι 
ακόλουθοι: 
- Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, αντιμετώπισης, παρακολού-
θησης της νόσου
- Τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εστίαση και λοιπές 

υπηρεσίες (συνέδρια, εκθέσεις, διασκέδαση και ψυχαγωγία)
- Εμπόριο-Μεταφορές
- Παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
- Επενδυτικά έργα
- Ιδιωτική κατανάλωση
- Τιμές πρώτων υλών, άλλων αγαθών και υπηρεσιών
- Αγορά εργασίας
- Χρηματαγορές 
Σενάρια 
1. «Ήπιο σενάριο»: Η επιδημία περιορίζεται και ελέγχεται εντός 
του Μαρτίου.
• Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού 
ΑΕΠ κατά 0,1%-0,3% για το 2020 σε σχέση με την
ισχύουσα πρόβλεψη
− Ήπιες επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις μετα-
φορές
− Οριακή επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις.
2. «Μετριοπαθές σενάριο»: Η επιδημία περιορίζεται και ελέγχε-
ται εντός του δευτέρου τριμήνου του 2020.
• Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού 
ΑΕΠ κατά 0,4%-0,6% για το 2020 σε σχέση με την
ισχύουσα πρόβλεψη
− Αυξημένες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη και αντιμετώπιση 
του φαινομένου
− Μέτριες επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις με-
ταφορές. Επηρεάζεται η τουριστική κίνηση κατά την περίοδο 
του Πάσχα, τον Μάιο και κατά τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. 
Εντονότερες είναι οι επιπτώσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
− Μέτριες επιπτώσεις στη βιομηχανία λόγω των διαταραχών 
στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες
− Μέτρια επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις
− Επιπτώσεις περιορισμένης κλίμακας στα βασικά μεγέθη της 
αγοράς εργασίας.
3. «Δυσμενές σενάριο»: Η επιδημία επεκτείνεται και στο τρίτο 
τρίμηνο του 2020. 

• Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού 
ΑΕΠ κατά 0,7%-0,9% για το 2020 σε σχέση με την ισχύουσα 
πρόβλεψη.
− Σημαντική δημοσιονομική δαπάνη για ιατρική περίθαλψη 
και αντιμετώπιση του φαινομένου
− Σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις 
μεταφορές. Επηρεάζεται η τουριστική κίνηση κατά τη θερινή 
περίοδο και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Πλήττονται σε σημα-
ντικό βαθμό οι εισαγωγές και οι εξαγωγές.
− Σημαντικές επιπτώσεις στη βιομηχανία λόγω των διαταρα-
χών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες
− Βαθύτερη επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις με 
σημαντική επιδείνωση των προσδοκιών και του οικονομικού 
κλίματος
− Επιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας στα βασικά μεγέθη της 
αγοράς εργασίας.
Στην τρέχουσα συγκυρία, ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά 
με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) παραμένει 
σημαντικός. Με την πάροδο του χρόνου, θα είναι πιο εύκολο 
να αξιολογηθεί, ποιο από τα σενάρια είναι περισσότερο πιθανό, 
καθώς για παράδειγμα, στα τέλη Μαρτίου, είτε θα έχει επιβεβαι-
ωθεί, είτε θα έχουμε απομακρυνθεί από το «ήπιο σενάριο».
Σημειώνεται από το ΚΕΠΕ, ότι τα παραπάνω σενάρια ενδέχεται 
να επηρεαστούν, είτε θετικά, είτε αρνητικά, από άλλους παρά-
γοντες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, όπως η αυξημένη τουρι-
στική κίνηση, εφόσον η χώρα θεωρηθεί ασφαλής προορισμός 
σε σχέση με άλλους, η εξέλιξη του μεταναστευτικού -προσφυγι-
κού ζητήματος, η εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας, 
ΗΠΑ – Ε.Ε. και Ε.Ε. - Ην. Βασιλείου και οι ευρύτερες γεωπολιτικές 
εξελίξεις. 
Απαραίτητη κρίνεται η επαναξιολόγηση της κατάστασης μέσα 
στον Απρίλιο στη βάση των ενδείξεων και των στοιχείων που 
θα είναι τότε διαθέσιμα.

Την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής, συνεκτικής και ολοκληρω-
μένης βιομηχανικής στρατηγικής επισημαίνει η «Ελληνική Παρα-
γωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με αφορμή 
την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα 
Βιομηχανική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της 
βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης, τα οποία κινούνται σε τρεις 

βασικές προτεραιότητες : 
• Διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊ-
κής βιομηχανίας και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
στο εσωτερικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το 2050.
• Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.
Η «Ελληνική Παραγωγή» υπενθυμίζει εξάλλου ότι οι χώρες με 

ισχυρή βιομηχανία επέδειξαν πολύ μεγαλύτερη αντοχή από τις 
χώρες που στηρίζονταν κατεξοχήν στις υπηρεσίες. «Η παρούσα 
συγκυρία μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας 
καθιστά σαφές ότι η μεταποιητική βιομηχανία, με την ισχυρή 
οικονομική και κοινωνική πολλαπλασιαστική επίδρασή της, είναι 
η απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για να είναι καλύτερα θωρακι-
σμένη η εθνική οικονομία απέναντι σε εξωγενή σοκ», καταλήγει. 

Πρωτοβουλία να διοργανώσει φροντιστηριακά μαθήματα για τους μαθητές που θα πάρουν μέρος 
στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 λαμβάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση της κυβέρνη-
σης για αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.
Τα μαθήματα αυτά θα παρουσιάζονται μέσω του δημοτικού τηλεοπτικού σταθμού TV100 και θα προ-
βάλλονται καθημερινά σε ώρες που θα ανακοινωθούν.

Παράλληλα εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης διαδικτυακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση 
μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πάντα με τη συνδρομή εκπαιδευτικών λειτουργών.

ΤΡΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΕ
Επαναξιολόγηση τον Απρίλιο

ΝΕΑ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ζΗΤΑ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
Για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές
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Τα πρόσωπα που έχουν λόγο, εισηγούνται και συμβου-
λεύουν για θέματα εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων 
Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Χωροταξία και Πολεοδομία 
όρισε το ΥΠΕΝ - οι ρόλοι, οι συμπτώσεις, και ορισμένες 
παρατηρήσεις καταγράφονται σε ρεπορταζ του Θοδωρή 
Καραουλάνη στο economix.gr.
-Τους ανθρώπους που έχουν λόγο, εισηγούνται και συμ-
βουλεύουν, ως συλλογικό όργανο, τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας 
για θέματα εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αττικής 
και Θεσσαλονίκης όρισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος 
Δημήτρης Οικονόμου – τον οποίο και θα συμβουλεύ-
ουν….
Πρόκειται για το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
που προβλέπεται από το νόμο του 2014, που αντικατέστη-
σε τις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του 
ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας) και του 
ΟΡΘΕ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης) που στα 
πλαίσια της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμι-
σης καταργήθηκαν το 2014 και τόσο οι αρμοδιότητες όσο 
και το προσωπικό ενσωματώθηκαν στο ΥΠΕΝ. Θυμίζουμε 
ότι η κατάργηση των φορέων αυτών είχε συναντήσει τότε 
της έντονη κριτική του (επελαύνοντος μετά τις ευρωεκλο-
γές, τότε) ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις 
αντίθετες σχέσεις και υποσχέσεις, κράτησε τις προηγούμε-
νες ρυθμίσεις και μάλιστα τοποθέτησε και κομματικά στε-
λέχη στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.
Σημαντικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο
Το πολύ σημαντικό αυτό συμβούλιο – καθώς γνωμο-
δοτεί για πολύ σημαντικά έργα και επενδύσεις – έχει ως 
αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή, προτείνει 
προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις των ρυθ-
μιστικών σχεδίων Αθήνας – Αττικής και Θεσσαλονίκης, να 
γνωμοδοτεί επί των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδί-
ων, των έργων και των παρεμβάσεων εντός της περιοχής 
του εκάστοτε ρυθμιστικού σχεδίου, και να εισηγείται στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί θεμάτων εφαρ-
μογής των ρυθμιστικών σχεδίων.
Εισηγείται δηλαδή τις αλλαγές στο σχεδιασμό και της υλο-
ποίηση έργων για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που συγκε-
ντρώνουν την πλειοψηφία του ΑΕΠ της χώρας. Από τις αρ-
μοδιότητες που αναφέρουμε κρατήστε ιδιαιτέρως τις εξής:
•  προτείνει προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις 

των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας – Αττικής και Θεσσα-
λονίκης,
•  γνωμοδοτεί επί των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχε-
δίων, των έργων και των παρεμβάσεων εντός της περιο-
χής του εκάστοτε ρυθμιστικού σχεδίου
Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια; Ότι από εκεί περνάνε, ως 
αρμόδιο συλλογικό όργανο του Υπουργείου ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
σημαντικά έργα, αναπλάσεις, παρεμβάσεις κλπ. Ακόμη, τα 
Ειδικά Χωρικά Σχέδια (λέγε με – προς το παρόν – μεγάλες 
επενδύσεις αλλά και ΜΑΤΙ…) αλλά και τα ΤΧΣ, δηλαδή τα 
ΓΠΣ των δήμων με τη νέα τους μορφή – που σε λίγο θα 
ξεκινήσουν σε όλους τους δήμους της Χώρας.
Εξαιρετική σημασία αποκτά το όργανο αν σκεφθούμε τα 
μεγάλα έργα αναπλάσεων που έχει διακηρύξει ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός για Αθήνα και Θεσσαλονίκη – αλλά και 
πολλά άλλα που ετοιμάζονται.- – όπως το ΕΣΧ για το Πάρ-
κο Γουδή που προανήγγειλε χθες ο Κωστής Χατζηδάκης.
Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αρ-
μοδιότητα επί ΕΧΣ και ΤΧΣ ενόψει όχι μόνο της – υποχρε-
ωτικής – εκπόνησης ΤΧΣ από όλους τους δήμους αλλά και 
ορισμένων φημών που κυκλοφορούν τελευταία. Ακούγε-
ται δηλαδή ευρέως στην αγορά – και το καταγράφουμε, 
καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία επίσημη επιβεβαίω-
ση αλλά ούτε και διάψευση – ότι πιθανόν το εργαλείο του 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (που είναι ευέλικτο, σύντομο και 
βολικό, αλλά περιγράφεται ως εξαίρεση για επενδύσεις 
ή φυσικές καταστροφές κλπ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
«εν Αθήναις» διά «πάσαν νόσον και…» Για παράδειγμα, 
ακούγεται ότι κεντρικός Δήμος ετοιμάζει 6 ολόκληρα (γιατί 
όχι 7 άραγε…) ΕΧΣ για να αλλάξει χρήσεις σε όλη σχεδόν 
την περιοχή του – πρωτοβουλία αμφίβολης συνταγματι-
κής νομιμότητας, μας λένε, καθώς το ΕΧΣ, είπαμε, αποτελεί 
εξαιρετικό εργαλείο – δηλαδή την εξαίρεση στον κανόνα: 
του κανονικού σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ/ΤΧΣ…
Οπότε αποκτά ενδιαφέρον και η σύνθεση που θα εξετάσει 
διάφορα τέτοια θέματα και θα εισηγηθεί στον αρμόδιο 
υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου.
Η νέα σύνθεση του ΣΜΣ
Το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού αποτελεί-
ται από τους:
1. Γεώργιο Γκανασούλη του Βασιλείου, Ειδικό Σύμβουλο 
στο Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Δημήτριου Οικονόμου, Πρώην Γενικό Διευθυντή Πολεο-

δομίας του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρο.
2. Ανέστη Γουργιώτη του Γεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή 
Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως 
Αντιπρόεδρο, με αναπληρώτρια την Διμέλη Δέσποινα του 
Παναγιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης.
3. Ελένη Διαμαντοπούλου του Αναστασίου, Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και 
Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Σαντιμπα-
ντάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, υπάλληλο του Τμήματος 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας -Αττικής
4. Κατερίνα Ρωμανιάδου του Νικολάου, Δικηγόρο, με 
έμμισθη εντολή αόριστης διάρκειας αποσπασμένη στο 
γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Κουρουπάκη 
του Εμμανουήλ, Νομικό, μετακλητή υπάλληλο στο Ιδιαίτε-
ρο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.
5. Γιώργο Πατούλη του Ευθυμίου, Περιφερειάρχη Αττικής 
και Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ), με αναπληρωτή τον Γιάννη Γιώργο του Αγγελή, 
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.
6. Θεόδωρο Αμπατζόγλου του Ιωακείμ, Δήμαρχο Αμα-
ρουσίου, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), με αναπληρωτή τον Ευάγγελο 
Μπαρμπάκο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέ-
ας, ομοίως.
7.α. Αθανάσιο Κατσιγιάννη του Χρήστου, Εντεταλμένο 
Σύμβουλο Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυ-
ρικής Προστασίας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττι-
κής, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Δαλιάνη του Κων-
σταντίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλο Διεθνών Θεμάτων και 
Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Δικτύων, ομοίως.
β. Κωνσταντίνο Γιουτίκα του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανι-
κό ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με αναπληρωτή τον Σωτήριο Μπάτο του Νικολάου, Μη-
χανολόγο Μηχανικό, ομοίως. 

Συνέχεια στη σελ. 13

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
όλα τα ονόματα, αλλά και ευρήματα…
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Συνέχεια από τη σελ. 12

Για τις περιπτώσεις α και β παραπάνω, σημειώνεται ότι 
στο Συμβούλιο συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Περιφέ-
ρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογα με τη 
χωρική αρμοδιότητα του θέματος που εξετάζεται.
Ορισμένες συμπτώσεις, αλλαγές και παρατη-
ρήσεις
Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην κορυφή του 
οργάνου, ως Πρόεδρος, βρίσκεται ένα εμπειρότατο 
στέλεχος, καθώς ο οριζόμενος κ. Γ. Γκανασούλης δεν 
είναι μόνο σύμβουλος του Υφυπουργού αλλά κυρίως 
ένα πολύπειρο στέλεχος της διοίκησης που έχει θη-
τεύσει για χρόνια στη θέση του Γενικού Διευθυντή του 
Υπουργείου, ειδικά στα θέματα Πολεοδομίας και πρό-
σφατα, σχετικά, συνταξιοδοτήθηκε αλλά επέστρεψε για 
να συνδράμει.
Άλλωστε τη «συνήθεια» να προΐσταται του οργάνου 
σύμβουλος του Υπουργού με «στενούς δεσμούς» με τη 
διοίκηση (και το κόμμα, την προηγούμενη φορά…) 
την ξεκίνησε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφα-
λής χωροτάκτη (ασχέτως του ότι στο υπουργείο των 
μηχανικών επιλέχθηκε μη μηχανικός επικεφαλής για 
τέτοια δουλειά…)
Σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση του Συμβουλί-
ου που είχε κάνει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι αλλαγές 
είναι πάρα πολλές, σχεδόν συνολικές, όπως άλλωστε 
αναμενόταν. Όσοι «επιβίωσαν» προέρχονται λόγω 
εμπειρίας και αρμοδιότητας από τους ex-officio εκ-
προσώπους φορέων: ο Κ. Γιουτίκας για τα θέματα 
Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και ο Γιάννης Γιώργος 
(αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής) συμμετείχαν και στην 
προηγούμενη σύνθεση.
Δεν πρέπει να ξενίζει, υπό το φως της σημασίας των 
αρμοδιοτήτων που αναφέραμε, ότι επέλεξε ο ίδιος ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης να συμμε-
τέχει ως τακτικό μέλος (που γνωρίζει τη σημασία του 
οργάνου και από τη θητεία του ως Δήμαρχος) αλλά και 
ο νυν Δήμαρχος Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζόγλου, 
εκπροσωπώντας φορείς – μάλλον ενόψει συγκεκριμέ-
νων θεμάτων που θα έρθουν στο Συμβούλιο (όπως η 
μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας, σκεφτόμαστε εμείς 

αυθαίρετα… αλλά και πολλά άλλα)
Τη σημασία του έχει ότι από πλευράς ακαδημαϊκής 
κοινότητας συμμετέχει ο κ. Γουργιώτης από το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας (όπου η ακαδημαϊκή έδρα και του 
νυν Υφυπουργού κ. Οικονόμου) αλλά και η κ. Διμέλη 
από το Πολυτεχνείο Κρήτης με εμπειρία στο χώρο (έχει 
θητεύσει και στο ΥΠΕΝ…). Σημαντικό επίσης είναι το 
γεγονός της συμμετοχής, εκτός από τους υπαλλήλους 
της αρμόδιας διεύθυνσης, και δύο ακόμη εκπροσώπων 
(τακτικού και αναπληρωματικού) από τα γραφεία της 
πολιτικής ηγεσίας. Μαζί με τους εκπροσώπους των 
φορέων (ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ – Περιφέρειας Αττικής) η πλει-
οψηφία χαρακτηρίζεται σίγουρα «βαθιά γαλάζια»….
Η λειτουργία του Οργάνου
Ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου ισχύουν τα 
εξής, όπως αναφέρεται και στην απόφαση:
1. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα 
ή κατά την κρίση του Προέδρου όταν αυτό είναι απα-
ραίτητο. Συνεδριάζει στον 5ο όροφο του κτηρίου του 
ΥΠΕΝ επί της οδού Πανόρμου 2 ή σε τόπο και χρόνο 
που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Η κλήτευση αναφέρει 
όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γίνεται με 
μέριμνα της Γραμματέως του Συμβουλίου, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, κατά προτεραιότητα δε με ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο. Η κλήτευση κοινοποιείται εγκαίρως 
και τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες νωρίτερα 
στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συνοδεύ-
εται από τις σχετικές εισηγήσεις των θεμάτων που θα 
συζητηθούν.
2. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν ο αριθμός 
των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος του αριθμού 
των απόντων.
3. Για την εισήγηση θεμάτων στο Συμβούλιο μεριμνά η 
Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και 
Περιαστικών Περιοχών. Οι εισηγήσεις προωθούνται 
στο Συμβούλιο από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Η παρουσία-
ση των Εισηγήσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και 
Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ή στέλεχος της παραπάνω υπηρεσί-
ας κατά την κρίση του Προϊσταμένου και τη σύμφωνη 

γνώμη του Προέδρου.
4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται να πα-
ρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοσδήποτε εκπρό-
σωπος φορέα ή άλλο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να 
συνεισφέρει στο διάλογο σε σχέση με τα συζητούμενα 
θέματα, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 
του Συμβουλίου ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστι-
κών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.
5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρι-
σταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου.
6. Οι αποφάσεις διατυπώνονται σε κείμενο γνωμο-
δότησης στο οποίο καταγράφονται και οι τυχόν μειο-
ψηφούσες απόψεις, με ευθύνη του Προέδρου και την 
τεχνική υποστήριξη της Γραμματείας. Η γνωμοδότηση 
υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη και κατατίθεται 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Οι αποφάσεις του συμβουλίου πρέπει να είναι επαρ-
κώς αιτιολογημένες.
8. Την επιστημονική υποστήριξη του συμβουλίου ανα-
λαμβάνει η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, 
Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι άμισθα και η θητεία 
τους είναι τριετής. Είναι δυνατή η αντικατάσταση με-
λών με όμοια με την παρούσα απόφαση και ως την 
ολοκλήρωση της θητείας τους. Για τις ανάγκες μετα-
κίνησης των μελών του Συμβουλίου που η έδρα τους 
είναι εκτός Αθηνών, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνη-
σής τους,
10. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Ελευθερία 
Τραϊανού του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστι-
κών και Περιαστικών Περιοχών και αναπληρώτριά 
της η Αθηνά Ντούλου του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού της ίδιας Διεύθυνσης. Η Γραμματέας χρη-
σιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστι-
κών Περιοχών, συνεισφέροντας στην προώθηση των 
θεμάτων ενδιαφέροντος του Συμβουλίου.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΝ 
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Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα τεθεί σε λειτουργία η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα νεοφυών επιχειρήσεων, και αναμέ-
νεται να χαρτογραφήσει, καταγράψει και οργανώσει το 
οικοσύστημα των start-up, στη χώρα μας. 
Αυτό γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
που είχε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Χρίστος Δήμας, στο γραφείο του, με την επίτροπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τα θέματα καινοτομίας, 
έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας, Μαρία 
Γκάμπριελ. 
Ο κ. Δήμας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, παρουσίασε στην επίτροπο τις δράσεις που υλοποι-
ήθηκαν και τους στόχους που επιτεύχθηκαν τους πρώτους 
μήνες στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσον 
αφορά στην έρευνα, την καινοτομία και το οικοσύστημα 
των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και τα μελλοντικά πλά-
να του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας περιέγραψε στην κα Γκάμπρι-
ελ τις προοπτικές που δημιουργεί για τον τομέα της και-
νοτομίας στην Ελλάδα, η ίδρυση της πρώτης Πολιτείας 
Καινοτομίας, που θα εγκατασταθεί στις εγκαταλελειμμένες 
εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ στην Αττική, και η οποία θα 
συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της διυπουργικής 
επιτροπής για θέματα ΣΔΙΤ. Επιπλέον, παρουσίασε την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα νεοφυών επιχειρήσεων, που 
τίθεται σε λειτουργία το επόμενο 3μηνο και αναμένεται 

να χαρτογραφήσει, καταγράψει και οργανώσει το οικο-
σύστημα των start-up, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στη 
συμβολική και ουσιαστική μετεγκατάσταση της γενικής 
γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο ανεκμετάλ-
λευτο ολυμπιακό ακίνητο στο Γουδί. Ακόμη, ο κ. Δήμας 
ενημέρωσε την κα Γκάμπριελ πως στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα ψηφίζεται ο υπερτριπλασιασμός του 
ποσοστού υπερέκπτωσης δαπανών για έρευνα και ανά-
πτυξη (R&D) και η αλλαγή του νομικού πλαισίου με στόχο 
τη συντόμευση της διαδικασίας πιστοποίησης δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης. 
Δήλωση
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δήμας δήλωσε:
«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με την κα 
Γκάμπριελ. Συζητήσαμε για την προοπτική της δημιουρ-
γίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για την έρευνα και 
την καινοτομία, η οποία σταδιακά θα συνδεθεί και με τον 
τομέα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, στόχος είναι και η γε-
φύρωση του χάσματος καινοτομίας με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη γνώση 
που θα συγκροτεί σε ενιαίο σύνολο τις πολιτικές για την 
κίνηση των ιδεών, των ερευνητών και των φοιτητών 
εντός Ευρώπης. Επίσης, συζητήσαμε για τις προκλήσεις 
που έχουμε μπροστά μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι 
κοινά αποδεκτό πως, για να τις αντιμετωπίσουμε με απο-
τελεσματικό τρόπο, απαιτείται συνεργασία.
Η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με το φαινόμενο του 

«brain drain» προς άλλες ηπείρους και μέλημά της είναι 
να προσελκύσει  τους χιλιάδες νέους επιστήμονες που 
έφυγαν, είτε προς τις ΗΠΑ, είτε προς τις αγορές της Ασίας. 
Όσον αφορά στο έργο μας, παρουσίασα τους στόχους μας 
και την έμφαση που έχουμε δώσει στην προώθηση της 
βασικής έρευνας αλλά και στην σύνδεση του ερευνητικού 
ιστού με την αγορά, που θα συντελέσει, αφενός στην βελ-
τίωση των δεικτών καινοτομίας της χώρας μας, η οποία 
μέχρι σήμερα παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις σε σχέση 
με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά αφετέρου θα 
συνεισφέρει στη γενικότερη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της οικονομίας.
Εντός αυτού του πλαισίου φιλοδοξούμε η Ελλάδα να 
αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της έρευνας και και-
νοτομίας, στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις μας στους διεθνείς 
δείκτες καινοτομίας.
Μέσα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτατους 
ρυθμούς και γίνεται διαρκώς ανταγωνιστικότερο, η επέν-
δυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι μονόδρομος 
για εμάς και αποτελεί το όχημα για να ανταπεξέλθουμε 
από κοινού με την Ευρώπη στις προκλήσεις της νέας 
εποχής όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ευρωπαϊκή και 
εθνική άμυνα, η αγροδιατροφή και εξατομικευμένη ιατρι-
κή ακριβείας».

Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
πρώην πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης(ΑΤΕΙΘ) που κατηγορούνταν για την υπόθε-
ση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). 
Πρόκειται για την γνωστή υπόθεση της υποχρέωσης που 
είχαν οι καθηγητές, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού 
Προσωπικού κάθε πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
Ιδρύματος να αποδίδουν το 15% των ακαθάριστων εσό-
δων τους από ελεύθερα επαγγέλματα. 
Οι υπόχρεοι καθηγητές απηλλάγησαν από την ποινική 
ευθύνη, όμως διατηρήθηκε η υποχρέωση καταβολής 
των οφειλών ενώ κατόπιν έρευνας, αποδόθηκαν ποινικές 
ευθύνες σε όσους είχαν την υποχρέωση συγκέντρωσης 
αυτών των χρημάτων και δεν το έπραξαν, δηλαδή των 

προέδρων και αντιπροέδρων του ΕΛΚΕ για την περίοδο 
1999-2014 (η έρευνα αφορούσε την επίμαχη 15ετία), 
όπως και των πρυτάνεων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
που είχαν την ευθύνη ελέγχου. 
Εκτός από την περίπτωση του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης , το 
δρόμο του ακροατηρίου πήραν ανάλογες υποθέσεις που 
αφορούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας, με κατηγορούμενους πρώην πρυτά-
νεις και μέλη διοικήσεων των ΕΛΚΕ των συγκεκριμένων 
ιδρυμάτων. Νομικοί με γνώση αυτών των υποθέσεων 
εκτιμούν ότι η αθωωτική απόφαση για το ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης αποτελεί πρόκριμα για την έκβαση των αντίστοιχων 
υποθέσεων του ΑΠΘ και του ΠΑ.ΜΑΚ. 
Για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν σε δίκη 15 άτο-

μα, στους οποίους αποδόθηκε το αδίκημα της απιστίας. 
Ανάλογα με την περίπτωση και το διάστημα της θητείας, 
τα ποσά που τους καταλογίστηκαν, σύμφωνα με το κατη-
γορητήριο, ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ. 
Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν τη δυνα-
τότητα ούτε τον μηχανισμό να ελέγχουν ποιοι καθηγητές 
ασκούσαν και ιδιωτικό επάγγελμα ώστε να είναι υπόχρεοι, 
ούτε μπορούσαν να ελέγξουν τις οικονομικές αποδοχές ή 
να κάνουν διασταύρωση των εισφορών τους. Συνήγοροί 
τους έκαναν επίκληση στο νόμο 4485/17, σύμφωνα με 
τον οποίο απαλλάσσονται των ποινικών τους ευθυνών 
όσοι είχαν υποχρέωση να εισπράξουν τα ποσά για λογα-
ριασμό του ΕΛΚΕ. 

ΧΡ. ΔΗΜΑΣ: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΩΟΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
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Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της γερμανικής τράπεζας KfW και 
της European Investment Bank (EIB) για την ελληνική αγο-
ρά, την προσοχή που επιδεικνύουν γερμανικοί όμιλοι σχε-
τικά με τον τομέα της ενέργειας, όπως και τις ευκαιρίες που 
αναζητούν γερμανοί επενδυτές στον τουριστικό κλάδο, ξε-
χώρισε ο Κώστας Φραγκογιάννης, υφυπουργός Εξωτερικών 
αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέ-
φεια, τοποθετούμενος στο πλαίσιο του «Ελληνογερμανικού 
Οικονομικού Φόρουμ- Όραμα και Ευκαιρίες Επενδύσεων», 
που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου, στο Βερολίνο, με το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
να έχει την ευθύνη υλοποίησης της εκδήλωσης, σε συνερ-
γασία με την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων Γερμανίας και την υποστήριξη του Συνδέ-
σμου Γερμανών Βιομηχάνων.
   Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου και 
προστίθεται ότι ο υφυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες της 
διοργάνωσης, σταχυολόγησε τα βασικότερα συμπεράσματα 
αυτής, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι KfW και EIB εκδή-
λωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση έργων 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά projects «πράσινης» 
ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, τα στελέχη 
του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης, όπως και των δυο 
τραπεζών, έχουν μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό ανάλο-
γων προγραμμάτων και μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστι-
κά.
   «Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και 
των start-up, η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό και καταρτισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό», συμπλήρωσε ο κ. Φραγκογιάννης, 

προσθέτοντας ότι το ελληνικό οικοσύστημα είναι μικρό 
αριθμητικά, αλλά πολύ δυναμικό. «Μικρές ελληνικές εται-
ρίες αναζητούν διεθνείς εταίρους για να κάνουν scaleup», 
διευκρίνισε.
   Μιλώντας ειδικότερα για την «πράσινη» ενέργεια, επισή-
μανε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στη Γερμανία ως στρατηγι-
κό εταίρο, αναζητώντας τρόπους περαιτέρω επέκτασης 
της σημερινής διμερούς συνεργασίας και πρόσθεσε ότι «η 
Ελλάδα έχει φιλόδοξους, αλλά και ρεαλιστικούς στόχους. 
Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης η απολιγνιτοποίηση του 
ενεργειακού μείγματος μέχρι το 2028. Το «Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα», προβλέπει επενδύσεις 43,8 δισ. 
και 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην επόμενη δεκαετία. Το 
αδειοδοτικό πλαίσιο έχει πλέον βελτιωθεί σημαντικά με τις 
σχετικές άδειες να εκδίδονται σε 13 μήνες αντί για 24 όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν», σημείωσε ο κ. Φραγκογιάννης. 
   Αναφερόμενος στη ΔΕΗ, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπο-
γράμμισε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διαδικασία 
μετάβασης, επισημαίνοντας το μετασχηματισμό της σε ένα 
πράσινο και καινοτόμο ενεργειακό κολοσσό. «Η ΔΕΗ πλέον 
ανασυγκροτείται σε στερεές βάσεις και μπορεί να ατενίζει το 
μέλλον με αισιοδοξία. Ειδικότερα, το νέο επιχειρησιακό σχέ-
διο της εταιρίας προβλέπει στροφή προς τις ΑΠΕ, επιχειρησι-
ακή ανασυγκρότηση μέσω νέων τεχνολογιών και εξάπλωση 
της ηλεκτροκίνησης με 1.000 σταθμούς φόρτισης, οι οποίοι 
θα φτάσουν μεσοπρόθεσμα τους 10.000», σημείωσε ο υφυ-
πουργός και προσέθεσε ότι έως το 2024 η ΔΕΗ θα περιορίσει 
τη χρήση λιγνίτη για την παράγωγη ενέργειας στο 8% αντί 
για 37% σήμερα, θα εκπέμπει τέσσερις φορές λιγότερους ρύ-

πους διοξειδίου του άνθρακα, θα καλύπτει το 20% της ηλε-
κτροπαραγωγής της μέσω ΑΠΕ από μόλις 2% σήμερα και θα 
έχει πρόσβαση σε επιπλέον 1 GW καθαρής ενέργειας μέσω 
συνεργασιών. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Φραγκογιάννη, κα-
ταλυτικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα έχει η 
συνεργασία με τη γερμανική εταιρία RWE, που ανακοινώθη-
κε στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ.
   Σε ό,τι αφορά τον τομέα του τουρισμού, ο υφυπουργός, 
υπογράμμισε την ήδη πολύ ανεπτυγμένη, όπως είπε, συνερ-
γασία των δυο χωρών. «Πέρυσι φιλοξενήσαμε 4,5 εκατομ-
μύρια Γερμανών τουριστών, η Fraport μέσω την επένδυσης 
σε ελληνικά αεροδρόμια είναι σημαντικός εταίρος μας και 
υπάρχει πληθώρα γερμανικών επενδύσεων στον ευρύτερο 
τομέα», τόνισε ο υφυπουργός, για να σταθεί αμέσως μετά 
στις νέες βελτιώσεις στο αδειοδοτικό πλαίσιο στον τομέα των 
στρατηγικών επενδύσεων. «Έχουμε πολλά και ενδιαφέρο-
νται τουριστικά έργα που αναζητούν εταίρους με εξαιρετικές 
αποδόσεις», συμπλήρωσε.
   Ιδιαίτερα, τέλος, ήταν τα σχόλια που έκανε για τη ΔΕΘ 2020, 
όπου η Γερμανία θα είναι η τιμώμενη χώρα. «Πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση που διοργανώνεται στην 
Ελλάδα και συνιστά πραγματικό θεσμό στο οικονομικό 
ημερολόγιο της χρονιάς. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι στο 
πλαίσιο του συνεδρίου καταγράφηκε ισχυρό ενδιαφέρον 
συμμετοχής από την πλευρά των γερμανικών επιχειρήσεων 
στη ΔΕΘ. Είμαι σίγουρος ότι η ΔΕΘ 2020 θα είναι εξαιρετικά 
πετυχημένη και θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση 
των διμερών εμπορικών σχέσεων», ανέφερε ο Κώστας Φρα-
γκογιάννης.

Με την επίτροπο για θέματα καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, 
εκπαίδευσης και νεολαίας, Μαρία Γκάμπριελ, συναντήθηκε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, τόνισε 
πως η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα έρευνας και 
καινοτομίας και στηρίζει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με 
στόχο την αύξηση των επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα. 
Επανέλαβε ότι η Ελλάδα θεωρεί θετική τη διασφάλιση της συ-
νέχειας του προγράμματος Horizon Europe με το πρόγραμμα 
Horizon 2020, τονίζοντας την πάγια θέση της χώρας, η οποία 
εστιάζεται στην επιδίωξη της αριστείας, ως βασικής αρχής για 
την επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων, στη βάση του 
ισότιμου ανταγωνισμού των κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως 
εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα έως σήμερα. 
Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, πως η ανακοπή 
του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) απο-

τελεί υψηλή προτεραιότητα και η ίδρυση του ελληνικού Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας αναμένεται να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλών προδιαγραφών 
στην Ελλάδα και να προσφέρει κίνητρο στους νέους ερευνητές, 
είτε να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ελλάδα, είτε να επιστρέ-
ψουν στη χώρα. 
Όσον αφορά τον τομέα της ψηφιοποίησης, ο πρωθυπουργός 
ανέφερε πως προτεραιότητα αποτελεί η ενσωμάτωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης στα προ-
γράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το υπουργείο 
Παιδείας επεξεργάζεται την κατάρτιση νέων προγραμμάτων 
σπουδών, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση των ψη-
φιακών δεξιοτήτων, αλλά και την εξοικείωση με την τεχνητή 
νοημοσύνη από την προσχολική ηλικία. 
Ταυτόχρονα, τονίστηκε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη συμμε-

τοχή των νέων στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα 
θεωρεί ότι η κλιματική παιδεία είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος, βοηθώντας τους νέους να κατα-
νοήσουν τις επιπτώσεις της και να γίνουν φορείς της αλλαγής 
που απαιτείται. 
Κατά την έναρξη της συνάντησης, η κ. Γκάμπριελ σημείωσε 
τις εξαιρετικές προοπτικές που έχει η Ελλάδα. Εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η παιδεία βρίσκεται ψηλά 
στην κυβερνητική ατζέντα και εξέφρασε την πεποίθηση πως 
οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση υπόσχο-
νται εξαιρετική προοπτική. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της 
κυβέρνησης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη 
Κεραμέως και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του 
πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ kFW ΚΑΙ euroPeaN INvestmeNt BaNk ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ βΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την ευρωπαία επίτροπο, Μαρία Γκάμπριελ
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Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τη συμ-
μετοχή χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και Διευθυντών Τεχνι-
κών Υπηρεσιών της Περιφέρειας με αντικείμενο την αξιολόγηση 
της πορείας υλοποίησης κρίσιμων έργων για την Αττική 
Γ. Πατούλης: «Καμία χρονοτριβή στην ολοκλήρωση απαραί-
τητων έργων που θα θωρακίσουν καλύτερα την Αττική και 
θα αναβαθμίσουν αναπτυξιακά τις πόλεις μας. Προχωράμε με 
γρήγορους ρυθμούς και δίνουμε άμεσα λύσεις στα προβλήματα 
που προκύπτουν» 
Την επισήμανση πως δεν θα επιτρέψει καμία καθυστέρηση στην 
υλοποίηση κρίσιμων έργων για την Αττική με έμφαση σε αυτά 
που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση 
της πολιτικής προστασίας σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυ-
σικές καταστροφές, έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης κατά τη σύσκεψη που είχε με τους Διευθυντές των τεχνικών 
υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Στη σύσκεψη μετείχαν και οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες οι 
οποίοι ενημέρωσαν για την πρόοδο των έργων που είναι σε 
εξέλιξη στις περιφέρειές τους και προσδιόρισαν περαιτέρω πα-
ρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την επίλυση προβλημάτων.
 «Προτεραιότητά μας τα αντιπλημμυρικά έργα σε πληγείσες 
περιοχές»
«Στο επίκεντρο των πολιτικών μας είναι η αποτελεσματική θω-
ράκιση της Αττικής, η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών 
αλλά και παρεμβάσεις με αναπτυξιακό πρόσημο που θα κάνουν 
τις πόλεις μας πιο «έξυπνες» και πιο φιλόξενες» ανέφερε ο κ. Πα-
τούλης και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τους προϊσταμένους 
των τεχνικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας αλλά και τους 
χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες να προχωρήσουν ανά Δήμο και 

ανά τομέα, σε αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των έργων που 
απαιτούνται, σε συνάρτηση και με το βαθμό ωριμότητας των 
σχετικών μελετών.
Ενδεικτικά ανέφερε πως στην κορυφή των προτεραιοτήτων 
είναι έργα που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική προστασία, 
τη διευθέτηση ομβρίων υδάτων, έργα ηλεκτροφωτισμού και 
ασφαλτοστρώσεων, κυρίως σε σημεία υψηλής επικινδυνότη-
τας.
 «Θέλω να ενημερώνομαι προσωπικά για τα όποια προβλήματα 
προκύπτουν προκειμένου να δίνουμε λύσεις και να μην σημειώ-
νονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων» σημείωσε 
και υπογράμμισε πως σε περίπτωση που παρατηρούνται χρο-
νοτριβές, θα αναλαμβάνουν το «κόστος» του παγώματος των 
έργων, όσοι ευθύνονται.
«Κανείς από εσάς δεν είναι μόνος του, είμαστε όλοι μαζί και 
ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη για τη βελτίωση της ζωής των 
πολιτών» τόνισε και σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στο σοβαρό 
ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, επισημαίνοντας 
πως προκαλεί προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών. 
«Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρον όλα τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία που έχουμε στην διάθεση μας»
 Σε ό,τι αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθε-
ση της η Περιφέρεια, υπογράμμισε πως γίνεται προσπάθεια να 
φτάσει η απορροφητικότητα από το νέο ΕΣΠΑ στο 30%, ενώ, 
όπως σημείωσε, χτίζεται μία συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την υλοποίηση έργων που σχετίζο-
νται με αναπτυξιακές υποδομές αλλά και με την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των πόλεων.
Κατά τη σύσκεψη ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό 

της Περιφέρειας για την αποτελεσματική διαχείριση των στερε-
ών αποβλήτων διαμηνύοντας στα υπηρεσιακά στελέχη πως 
βούληση του είναι να τους κάνεις ενεργούς αρωγούς σε αυτή 
την προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο τους ανακοίνωσε ότι προ-
γραμματίζεται χαρτογράφηση των υπηρεσιών και αξιολόγηση 
των αναγκών, για την τοποθέτηση κυτίων ανακύκλωσης. 
 Στη σύσκεψη μετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Ν. Πέππας, Δ. 
Νάνου, Λ. Κοσμόπουλος, Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη, Σ. 
Αντωνάκου, Λ. Κεφαλογιάννη, Γ. Δημόπουλος, Α. Λεωτσάκος, 
οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Α. Κατσιγιάννης και Ε. 
Κοσμίδη, η Διευθύντρια Αναπτυξιακών Έργων της Περιφέρειας 
Ε. Βελγάκη και ο Διευθυντής τεχνικών έργων της Περιφέρειας Α. 
Καλογερόπουλος.
Επίσης η Ε. Μικράκη (Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού), η Ε. 
Πορτάλιου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ν.Τομέα), ο Ι. Ασπρου-
λάκης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Αν. Αττικής), η Μ. Καράλη 
(Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δ. Αττικής), ο Ι. Πολυχρονάκος 
(Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου), ο Ε. Σφακάκης (Διεύθυνση 
Μελετών), η Μ. Μίσκα (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού), η Β. Πανάγου (Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτκών 
Υποδομών), ο Ε. Παγωτέλης (Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών), 
ο Α. Λυμπέρης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δ. Τομέα), ο Γ. 
Μαυρογιαννίδης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Β. Τομέα), ο Β. 
Γερακάκης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων), 
ο Σ. Λαζαρίδης (Προιστάμενος τμήματος Μελετών ΔΕΑΠ), κα-
θώς και ο Ι. Σελίμης (Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Αττικής). 

Το «πράσινο φως» έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύμ-
βαση μεταξύ του ΟΣΕΘ και των ΚΤΕΛ, στα οποία ανατίθεται το 
1/3 του συγκοινωνιακού έργου της πόλης, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επιβατικού κοινού. Έτσι, στις επόμενες μέρες 
θα κυκλοφορήσουν στην πόλη 100 νέα λεωφορεία, εξυπηρε-
τώντας 25 γραμμές. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, μέχρι τις 23 Μαρτίου οι Θεσσαλο-
νικείς θα δουν να κυκλοφορούν στην πόλη 35 νέα λεωφορεία, 
τα οποία θα καλύψουν συνολικά 11 γραμμές, ενώ την πρώτη 
εβδομάδα του Απριλίου, 65 ακόμη νέα οχήματα θα καλύψουν 
άλλες 14 γραμμές. Συνολικά δηλαδή, θα εξυπηρετηθούν 25 
γραμμές από 100 νέα λεωφορεία. 
Ήδη έχει ξεκινήσει και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, η δι-
αδικασία εξοπλισμού των οχημάτων με τηλεματική, όπως και 
με μηχανήματα επικύρωσης εισιτηρίου συμβατά με τις προδι-

αγραφές του ΟΑΣΘ.  
Σημειώνεται επίσης, ότι με την υλοποίηση της σύμβασης, το κό-
στος ανά χιλιόμετρο στα δρομολόγια που εκτελούνται σήμερα 
από τον ΟΑΣΘ, θα μειωθεί από 3,93 ευρώ / χιλιόμετρο σε 1,43 
ευρώ. Δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο θα εξοικονομήσει περίπου 
23.000.000 ευρώ. 
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής 
δήλωσε πως «είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Θεσσαλο-
νίκη. Όλοι γνωρίζουν ότι παραλάβαμε τις αστικές συγκοινωνίες 
της πόλης σε κακά χάλια, όπως και ότι τα προβλήματά τους δεν 
μπορούσαν να λυθούν μέσα σε μια νύχτα. Από την πρώτη στιγ-
μή ξεκινήσαμε να κάνουμε μια διαχείριση κρίσης. Καταλαβαί-
νουμε την απόγνωση των πολιτών και δουλεύουμε συστημα-
τικά για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Χωρίς μεγάλα λόγια, η 
συμφωνία με τα ΚΤΕΛ είναι πλέον πραγματικότητα». 
«Τα 100 νέα λεωφορεία - πρόσθεσε ο υπουργός - δεν λύνουν 

το πρόβλημα, αλλά θα ανακουφίσουν την κατάσταση. Και είναι 
διπλά σημαντικό που αυτό θα γίνει στο αμέσως προσεχές διά-
στημα, που έχουμε έναν επιπλέον εξαιρετικά σημαντικό λόγο να 
αποφεύγουμε τον συνωστισμό των πολιτών. Και η προσπάθειά 
μας συνεχίζεται. Όπως είναι γνωστό, άλλα 170 με 200 νέα λεω-
φορεία θα προστεθούν στο στόλο του ΟΑΣΘ μέσω διαγωνισμού 
μίσθωσης που θα προκηρυχθεί στις αμέσως επόμενες εβδομά-
δες. Με αυτόν τον τρόπο, το Σεπτέμβριο του 2020, το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών θα έχει εξασφαλίσει πάνω από 300 
νέα λεωφορεία για την καλύτερη εκτέλεση του συγκοινωνιακού 
έργου της Θεσσαλονίκης. 
Όπως είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα 
της ΔΕΘ, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει πιο ανθρώπινη η 
καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Τελικός μας 
στόχος, είναι η πόλη να αποκτήσει πραγματικά τις αστικές συ-
γκοινωνίες που της αξίζουν». 

ΣΥΣΚΕψΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 
Και Διευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας

ΕΚΑΤΟ ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΟΣΕΘ-ΚΤΕΛ
«Δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά θα ανακουφίσουν την κατάσταση» σημειώνει ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής
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Καθημερινή τηλεφωνική διάσκεψη των υπουργών Υγείας της 
ΕΕ, αξιοποίηση της μέγιστης ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερό-
τητας και Ανάπτυξης και προώθηση πρωτοβουλίας επενδύσε-
ων, βάζει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της νόσου covid-19, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε μια προσπάθεια ευρωπαϊκής και ταχείας αντιμετώπισης του 
ιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι «εργάζεται σκλη-
ρά» στα δύο μέτωπα της ιατρικής και της οικονομίας, μετά εντο-
λή που έλαβε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ.
«Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη συντονισμένη αντιμε-
τώπιση την οποία ζήτησαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνή-
σεων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Επιτρο-
πή. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση», δήλωσε η πρόεδρος 
της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξή της 
που ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη.
Δράσεις στο ιατρικό επίπεδο
Στο ιατρικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. θα συντονίζει τα 
αναγκαία μέτρα μέσω «καθημερινής τηλεφωνικής διάσκεψης» 
με τους υπουργούς Υγείας και τους υπουργούς Εσωτερικών και 
2. θα συγκροτήσει «ομάδα επιδημιολόγων και ιολόγων» από 
διάφορα κράτη μέλη, η οποία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμ-
μές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο μεταξύ, η Επιτροπή αξιολογεί τον διαθέσιμο εξοπλισμό προ-
στασίας και τις  αναπνευστικές συσκευές, καθώς και «τη δυνατό-
τητα παραγωγής και διανομής τους». 
Στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ανέφερε ότι θα 
ενισχυθεί η χρηματοδότηση στοχευμένης έρευνας, ενώ έχουν 
ήδη κινητοποιηθεί 140 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας και ιδιω-
τικής χρηματοδότησης για έρευνες για εμβόλια, διάγνωση και 

θεραπεία.
Δράσεις για την οικονομία
Στο μέτωπο της οικονομίας, η Επιτροπή προτάσσει τη δράση σε 
μακροοικονομικό επίπεδο, η οποία «απαιτεί συντονισμό μεταξύ 
των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ΕΚΤ». 
«Χαίρομαι που οι ηγέτες απηύθυναν έκκληση για μια τέτοια 
συντονισμένη στρατηγική», είπε χαρακτηριστικά η κ. φον ντερ 
Λάιεν.
Η Επιτροπή «χωρίς καθυστερήσεις» επεξεργάζεται μέτρα για τη 
στήριξη των κρατών-μελών μέσω «κρατικών ενισχύσεων που 
θα μπορούν να εισρεύσουν στις επιχειρήσεις που τις χρειάζο-
νται». Και δεύτερον, μέσω «της πλήρους αξιοποίησης της ευε-
λιξίας που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης».
Τη Δευτέρα, η πρόεδρος της Επιτροπής θα υποβάλει συγκε-
κριμένες ιδέες ενώπιον της ευρωομάδας. ώστε να αποσαφηνι-
στούν ταχύτατα οι κανόνες του παιχνιδιού για τα κράτη μέλη, 
όπως είπε χαρακτηριστικά..
Τέλος, η επικεφαλής της Επιτροπής προωθεί μια “Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του covid-19”, η οποία θα 
απευθύνεται
• στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης,
• στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
• στις αγορές εργασίας
• και σε άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών μας.
Οι επενδύσεις αυτές θα ανέλθουν γρήγορα στα 25 δισ. ευρώ 
και για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η κ. φον ντερ Λάιεν 
θα προτείνει αυτή την εβδομάδα στο Συμβούλιο και το Κοινο-
βούλιο την αποδέσμευση 7,5 δισ. ευρώ σε ρευστότητα επενδύ-
σεων. Ταυτόχρονα μια ομάδα εργασίας  θα συνεργάζεται με τα 
κράτη μέλη για να διασφαλιστεί η έναρξη ροής των χρημάτων 

εντός των προσεχών εβδομάδων.
Πώς θα λειτουργήσει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων 
Για τη γρήγορη διοχέτευση ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσε-
ων ύψους 25 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κρίσης του κορωνοϊού, η Επιτροπή θα προτείνει να παραι-
τηθεί φέτος από την υποχρέωσή της να ζητήσει επιστροφή των 
μη δαπανηθέντων προχρηματοδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που κατέχουν επί του πα-
ρόντος τα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 
ποσά για να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων. Θα τα χρησιμοποιήσουν για την εθνική 
συγχρηματοδότηση την οποία κανονικά θα έπρεπε να εξασφα-
λίσουν τα ίδια προκειμένου να λάβουν τις επόμενες δόσεις των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. 
Βάσει των μέσων ποσοστών συγχρηματοδότησης στα κράτη 
μέλη, τα 7,5 δισ. ευρώ θα επιτρέψουν την αποδέσμευση και 
χρήση διαρθρωτικής χρηματοδότησης ύψους περίπου 17,5-18 
δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω τροποποίησης 
του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά τα-
μεία.  Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή θα υποβάλει την εν λόγω 
πρόταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, τα 
εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να προσαρμο-
στούν, όπου χρειάζεται, ώστε η χρηματοδότηση να διοχετευτεί 
σε βραχυπρόθεσμα μέτρα εργασίας, στον τομέας της υγείας, σε 
μέτρα για την αγορά εργασίας και σε τομείς που επηρεάζονται 
ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες.

Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος προτείνεται από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη θέση του προέδρου του Συνδέ-
σμου, κατά τις εκλογές που θα γίνουν στη γενική συνέλευση 
η οποία θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2020, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
προταθεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος 
Ευθύμιος Βιδάλης. Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ «Με την εκλογή 
του ο κ. Παπαλεξόπουλος θα διαδεχθεί τον κ. Θεόδωρο Φέσ-
σα στην ηγεσία του ΣΕΒ, ο οποίος ολοκληρώνει έξι χρόνια 
προσφοράς ως Πρόεδρος του Συνδέσμου».
Ο κ. Παπαλεξόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι 
παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και 
Γερμανικά. 
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός στο Ομοσπονδιακό 
Πολυτεχνείο Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πα-
νεπιστήμιο HARVARD των ΗΠΑ. Εργάσθηκε ως Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων στην McKinsey & Company Inc. στις ΗΠΑ και 
τη Γερμανία. Από το 1989 εργάστηκε στην ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΤΙΤΑΝ σε διάφορες οικονομικές θέσεις και το 1996 ορίστηκε 
Διευθύνων Σύμβουλος.
Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ενώ του ΔΣ του 
ΙΟΒΕ, του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τρά-
πεζας Βιομηχάνων (ERT).
Ο κ. Βιδάλης γεννήθηκε το 1954. Είναι κάτοχος πτυχίου 
Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard 
University και MBA του Harvard Graduate School of Business 
Administration. Κατείχε ποικίλες θέσεις ευθύνης για περίπου 
20 έτη στην Owens Corning (O.C.). Διετέλεσε Πρόεδρος των 
παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών 
(Composites) και Πρόεδρος των Μονωτικών Υλικών στα αρ-
χηγεία της εταιρείας στις Η.Π.Α.

Το 1998 εντάχθηκε στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
ως Chief Operating Officer (1998-2001) και εν συνεχεία ανέ-
λαβε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011)
Από το 2004 είναι μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN 
και Σύμβουλος Διοίκησης από το 2011. Είναι συνιδρυτής και 
Principal της Zeus Capital Management απο το 2007. Επίσης, 
είναι μέλος του Δ.Σ. της ALPHABANK από το 2014, καθώς 
και μέλος του Δ.Σ. της Fairfield-Maxwell Ltd (Η.Π.Α.) από το 
2018.
Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων από το 2001 έως το 2009, στο 
οποίο διετέλεσε και Πρόεδρος (2005-2009). Επιπλέον, υπήρξε 
μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από το 2006 έως το 2016, όπου δι-
ετέλεσε Αντιπρόεδρος (2010-2014) και Γενικός Γραμματέας 
(2014-2016). Επιπρόσθετα, είναι ιδρυτής του Συμβουλίου 
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του οποίου διετέλεσε Πρόε-
δρος από το 2008 έως το 2016.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
Ευρωπαϊκός συντονισμός στο ιατρικό και οικονομικό πεδίο για την αντιμετώπιση του covid-19

Ο Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕβ 
Για τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου   
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Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγει το 
δρόμο και δίνει τις κατευθύνσεις και οδηγίες προς τη 
διοίκηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρ-
κων στη ζώνη προστασίας του Υμηττού, σύμφωνα με 
το ecopress.
Η απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου 
για την εκδίκαση υπόθεσης αδειοδοτήσης φωτοβολτα-
ϊκών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης προστασίας του 
ορεινού όγκου Υμηττού, αφού υπογραμμίζει το πλέγμα  
διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων, σε συμφωνία 
με το άρθρο 24 του Συντάγματος διαχρονικής προστα-
σίας του ορεινού όγκου του Υμηττού σημειώνει ότι:
-«Η καταρχήν μη επιτρεπόμενη εγκατάσταση του έν-
δικου έργου επί του ορεινού όγκου του Υμηττού, θα 
ηδύνατο τελικώς να επιτραπεί, μόνο στην περίπτωση 
κατά την οποία η Διοίκηση ήθελε να καθορίσει ζώνες 
υποδοχής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο νέο δι-
άταγμα προστασίας του Υμηττού, τηρώντας τα νόμιμα 
κριτήρια».
Παράλληλα παραπέμπει το θέμα στη Διοίκηση αναφέ-
ροντας ότι «οφείλει να λάβει προεχόντως υπόψη την 
επιτακτική ανάγκη καθορισμού επί του ορεινού όγκου 
του Υμηττού μικρής έκτασης ζωνών προστασίας, 
καθώς και τη διάταξη του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να επι-
τραπούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών έργων στο 
όρος Υμηττός, πρέπει να καθοριστούν ειδικές ζώνες 
υποδοχής με τα ισχύοντα κριτήρια».
Προϋποθέσεις
Η ίδια απόφαση επισημαίνει ακόμη ότι
-«Η αυξημένη προστασία που απολαμβάνει η περιοχή 
του ορεινού όγκου του Υμηττού δεν τελεί σε αντίθεση 
με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφω-
να με τις οποίες οι ορεινοί όγκοι δεν συγκαταλέγονται 
στις ζώνες αποκλεισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, 
αντιθέτως δε, βάσει του ίδιου ως άνω Ειδικού Χωρο-
ταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, οι χωροταξικές και περι-
βαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη από τη Διοίκηση σε κάθε περίπτωση 
εξέτασης αιτήματος αδειοδότησης έργου ΑΠΕ».
-«Επαφίεται στη Διοίκηση να θεσπίσει τις σχετικές κα-
νονιστικές διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να καταλαμ-
βάνουν το σύνολο της προστατευτέας έκτασης και οι 
οποίες, μετά από εκτίμηση των λόγων δημοσίου συμ-

φέροντος που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο 
τρόπο και μετά από στάθμιση των λόγων αυτών με την 
επίδραση των νέων εγκαταστάσεων επί της φυσικής 
ισορροπίας του όρους, είτε θα επιτρέπουν, είτε θα απα-
γορεύουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων 
επί των ορεινών όγκων»
-«Ήδη, σε εναρμόνιση με το ΕΧΠ/ΑΠΕ, το ήδη ισχύον 
και μεταγενέστερο της κρινόμενης αιτήσεως Ρυθμιστι-
κό Σχέδιο Αθηνών περιλαμβάνει ειδική χωροταξική 
ρύθμιση για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, σύμφωνα με την 
οποία η εγκατάσταση των έργων αυτών απαγορεύεται, 
καταρχήν, σε ζώνες προστασίας ορεινών όγκων, καθί-
σταται, όμως, κατ’ εξαίρεση δυνατή σε ζώνες υποδοχής 
μικρής έκτασης, υποδεικνυόμενες από τα εκάστοτε εκ-
διδόμενα διατάγματα προστασίας των ορεινών όγκων, 
υπό τις εκεί ρητώς οριζόμενες προϋποθέσεις».
Η απόφαση του ΣτΕ
Στην περίληψη της απόφασης του ΣτΕ ( με αριθμό  
227-2020), η οποία εκδικάστηκε με πρόεδρο τον κ. Ι. 
Μαντζουράνη και  εισηγήτρια την κα Θ. Ζιάμου ανα-
φέρεται ότι:
–« Ο ορεινός όγκος του Υμηττού προστατεύεται δια-
χρονικά με ένα πλέγμα διατάξεων κανονιστικών δια-
ταγμάτων, οι οποίες, σε συμφωνία με το άρθρο 24 του 
Συντάγματος και σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις 
και υποδείξεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, 
αποσκοπούν, προεχόντως, στην πληρέστερη δυνατή 
προστασία του όρους του Υμηττού ως ευπαθούς οι-
κοσυστήματος και στη διαφύλαξη και ανάδειξη του 
χαρακτήρα του ως χώρου πρασίνου και αναψυχής, 
επιπροσθέτως δε, στην ανάσχεση της άναρχης δόμησης 
στην περιοχή και στην προστασία της γεωργικής γης. 
Ειδικώς η Ζώνη Β’ προστασίας του Υμηττού, η οποία 
αποτελεί την περιοχή εγκατάστασης του ένδικου έργου, 
χαρακτηρίζεται, επιπλέον, με το από 31.8.1978 π.δ. 
ως περιοχή εγκαταστάσεων κοινωφελών λειτουργιών, 
ρητώς, όμως, εξειδικευόμενων στα οικεία κανονιστικά 
κείμενα ως αθλητικών, πολιτιστικών κλπ. λειτουργιών 
και πάντως συνδυαζόμενων με τον ως άνω προέχοντα 
χαρακτήρα της περιοχής, οι χρήσεις δε αυτές διατη-
ρήθηκαν σε ισχύ με τις μεταβατικές διατάξεις του από 
14.6.2011 π.δ/τος. Στις κοινωφελείς αυτές λειτουργίες 
ουδέποτε περιλήφθηκαν οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, έστω από ανανεώσιμες πηγές, 
όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Και, ναι μεν, το από 14.6.2011 π.δ. περί προστασίας 
του Υμηττού ακυρώθηκε με την απόφαση 2355/2017 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 
λόγο της παράλειψης τήρησης της διαδικασίας εκπόνη-
σης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων συμφώνως προς την ενωσιακή νομοθεσία, στην 
απόφαση δε αυτή περιλήφθηκε και η διαπίστωση ότι 
ούτε η έκδοση του προγενέστερου από 31.8.1978 π.δ/
τος στηρίχθηκε στην ενωσιακή νομοθεσία, όμως, όπως 
επισημαίνεται στην ίδια ως άνω απόφαση της Ολομέ-
λειας, η ακύρωση αυτή δεν έχει την έννοια της παύσης 
της από μακρού χρόνου αυξημένης προστασίας του 
ορεινού όγκου του Υμηττού.
Κατά συνέπεια, έργα καταρχήν μη συμβατά με τον 
προστατευόμενο χαρακτήρα της περιοχής του Υμηττού 
ως τόπου πρασίνου και αναψυχής, όπως είναι τα φω-
τοβολταϊκά πάρκα, δεν δύνανται να επιτραπούν ipso 
iure, ως αυτόθροη συνέπεια της ακύρωσης του από 
14.6.2011 π.δ/τος προστασίας του Υμηττού. Περαιτέ-
ρω, η αυξημένη προστασία που απολαμβάνει η περιοχή 
του ορεινού όγκου του Υμηττού δεν τελεί σε αντίθεση 
με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφω-
να με τις οποίες οι ορεινοί όγκοι δεν συγκαταλέγονται 
στις ζώνες αποκλεισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, 
αντιθέτως δε, βάσει του ίδιου ως άνω Ειδικού Χωρο-
ταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, οι χωροταξικές και περι-
βαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη από τη Διοίκηση σε κάθε περίπτωση 
εξέτασης αιτήματος αδειοδότησης έργου ΑΠΕ. Εξάλλου, 
ενόψει της ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας που κατα-
λείπεται στη Διοίκηση όσον αφορά την εναρμόνιση των 
ρυθμιστικών σχεδίων με τις χωροταξικές ρυθμίσεις του 
ΕΧΠ/ΑΠΕ, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 
στην προστατευόμενη περιοχή του Υμηττού δεν δύνα-
ται να επιτραπεί στην κρινόμενη περίπτωση, ούτε κατ’ 
ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του 
ΕΧΠ/ΑΠΕ. Άλλωστε, τούτο θα προϋπέθετε τη διενέργεια 
σειράς εκτιμήσεων και αξιολογήσεων που δεν μπορούν 
να γίνουν πρωτογενώς από τον ακυρωτικό δικαστή. 

Συνέχεια στη σελ. 19

ΣτΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ζΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
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Κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου έως τον Μάρτιο 
του 2020, ο ελληνόκτητος στόλος ελαττώθηκε ελαφρώς 
όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων, αλλά αυξήθηκε 
όσον αφορά τη χωρητικότητα τόσο σε DWT (χωρητι-
κότητα εκτοπίσματος) όσο και σε GT (ολική χωρητικό-
τητα), σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλλου στην 
«Καθημερινή».
Λιγότερα πλοία αλλά με μεγαλύτερη χωρητικότητα 
απαρτίζουν πλέον τον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, 
ενώ για μία ακόμη χρονιά η ελληνική σημαία, όπως 
όμως και της Κύπρου και της Μάλτας, είναι αναρτημένη 
σε λιγότερα ελληνικά πλοία. Η φυγή από τα ευρωπαϊκά 
νηολόγια αποδίδεται στην πολιτική υπερρύθμισης του 
κλάδου από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αυτά προκύπτουν από την 33η ετήσια έκθεση της 
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του 
Λονδίνου (Greek Shipping Co-operation Committee), 
στην οποία παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά στοιχεία 
για τα ελληνικά ελεγχόμενα πλοία άνω των 1.000 GT 
(ολική χωρητικότητα), καταχωρημένα υπό ελληνικές 
και άλλες σημαίες. Τα στοιχεία έχουν παρασχεθεί από 
την IHS Markit.
Οι πληροφορίες, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία 
του προηγούμενου έτους, δείχνουν ότι κατά τη διάρ-
κεια του δωδεκαμήνου έως τον Μάρτιο του 2020 ο ελ-

ληνόκτητος στόλος ελαττώθηκε ελαφρώς όσον αφορά 
τον αριθμό των πλοίων, αλλά αυξήθηκε όσον αφορά 
τη χωρητικότητα τόσο σε DWT (χωρητικότητα εκτοπί-
σματος) όσο και σε GT (ολική χωρητικότητα). Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, στις αρχές Μαρτίου τα ελληνικά συμ-
φέροντα ελέγχουν 3.968 ποντοπόρα πλοία διαφόρων 
κατηγοριών, με συνολική χωρητικότητα 340.823.637 
DWT και 199.693.859 GT. Σε σύγκριση με τα στοιχεία 
του προηγούμενου έτους, προκύπτει μείωση 49 πλοί-
ων και αύξηση κατά 1.274.280 DWT και 1.529.779 GT. 
Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν 158 πλοία 
διαφόρων κατηγοριών που έχουν παραγγελθεί σε ναυ-
πηγεία, συνολικής χωρητικότητας 18.411.004 DWT 
και 13.017.734 GT. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως τα 
εν λόγω μεγέθη του στόλου παραμένουν υποδεέστε-
ρα αυτών του 2018 (που αφορούσαν το δωδεκάμηνο 
Μαρτίου 2017 - Μαρτίου 2018) τόσο σε πλήθος πλοίων 
όσο και σε συνολική χωρητικότητα.
Ο στόλος που είναι καταχωρισμένος υπό ελληνική ση-
μαία έχει μειωθεί όσον αφορά τους αριθμούς πλοίων 
αλλά και τη χωρητικότητα και σήμερα περιλαμβάνει 
636 πλοία, 38.799.270 GT και 65.640.708 DWT, σε 
αντίθεση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για 
671 πλοία, 39.981.741 GT και 68.261.953 DWT.
Η σημαία του Παναμά κέρδισε 38 ελληνόκτητα πλοία, 

της Λιβερίας 26 πλοία, 12 πλοία των νησιών Μάρσαλ 
και 7 πλοία του Χονγκ Κονγκ. Από την άλλη πλευρά, 
έχουν σημειωθεί μειώσεις στον αριθμό των ελληνόκτη-
των πλοίων που φέρουν σημαίες των χωρών Κύπρος, 
Μάλτα και Μπαχάμες. Τα μητρώα αυτά κατέγραψαν 
απώλειες 22, 14 και 19 πλοίων αντιστοίχως. Η ελληνι-
κή σημαία «υπεστάλη» από 35 πλοία φέτος, 2.621.245 
DWT και 1.182.471 GT.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάν-
νης Πλακιωτάκης έχει επισημάνει σχετικά με το ζήτημα 
της ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας πως «αντα-
γωνιστικό νηολόγιο σημαίνει κατ’ αρχήν να μειώσουμε 
τη γραφειοκρατία, να δημιουργήσουμε πλαίσιο θεσμι-
κό ανάλογο με άλλα ανταγωνιστικά νηολόγια». Πρόθε-
ση του υπουργείου –όπως επισήμανε προ ημερών ο κ. 
Πλακιωτάκης– είναι η ανάληψη νομοθετικών πρωτο-
βουλιών για τη θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού νηο-
λογίου, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά 
και την ενίσχυση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, 
με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής ναυτοσύνης και 
την παραγωγή ποιοτικών αξιωματικών και κατώτατων 
πληρωμάτων που θα στελεχώσουν την παγκόσμια 
ναυτιλία. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να πε-
ριληφθούν στο επόμενο νομοσχέδιο που θα φέρει στη 
Βουλή το υπουργείο.

Συνέχεια από τη σελ. 18
Αντιθέτως, επαφίεται στη Διοίκηση να θεσπίσει τις 
σχετικές κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να 
καταλαμβάνουν το σύνολο της προστατευτέας έκτασης 
και οι οποίες, μετά από εκτίμηση των λόγων δημοσίου 
συμφέροντος που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με 
άλλο τρόπο και μετά από στάθμιση των λόγων αυτών 
με την επίδραση των νέων εγκαταστάσεων επί της φυ-
σικής ισορροπίας του όρους, είτε θα επιτρέπουν, είτε 
θα απαγορεύουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
πάρκων επί των ορεινών όγκων. Ήδη, σε εναρμόνιση 
με το ΕΧΠ/ΑΠΕ, το ήδη ισχύον και μεταγενέστερο της 
κρινόμενης αιτήσεως Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών περι-
λαμβάνει ειδική χωροταξική ρύθμιση για τα φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα, σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση 
των έργων αυτών απαγορεύεται, καταρχήν, σε ζώνες 
προστασίας ορεινών όγκων, καθίσταται, όμως, κατ’ 

εξαίρεση δυνατή σε ζώνες υποδοχής μικρής έκτασης, 
υποδεικνυόμενες από τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγ-
ματα προστασίας των ορεινών όγκων, υπό τις εκεί ρη-
τώς οριζόμενες προϋποθέσεις.
Η καταρχήν μη επιτρεπόμενη εγκατάσταση του ένδικου 
έργου επί του ορεινού όγκου του Υμηττού, θα ηδύνατο 
τελικώς να επιτραπεί, μόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία η Διοίκηση ήθελε να καθορίσει ζώνες υποδοχής 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο νέο διάταγμα 
προστασίας του Υμηττού, τηρώντας τα νόμιμα κριτή-
ρια.
Μετά την ακύρωση του από 14.6.2011 π.δ/τος ως 
προς τον Δήμο Κρωπίας, με την απόφαση 2355/2017 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι 
προσβαλλόμενες πράξεις έχασαν το νόμιμο έρεισμά 
τους. Για τον λόγο αυτό, η κρινόμενη αίτηση πρέπει 
να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες 

πράξεις. Εφόσον, όμως, στην προκειμένη περίπτωση, 
οι πάγιες διατάξεις για τα φωτοβολταϊκά έργα του άρ-
θρου 17 του ΕΧΠ/ΑΠΕ δεν δύνανται να τύχουν ευθείας 
εφαρμογής, δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί το νέο προεδρικό διάταγμα για την προστασία 
του Υμηττού προς αντικατάσταση του ακυρωθέντος 
από 14.6.2011 π.δ/τος, η υπόθεση πρέπει να αναπεμ-
φθεί στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να ρυθμίσει την 
ένδικη περίπτωση. Προς τούτο η Διοίκηση οφείλει να 
λάβει προεχόντως υπόψη την επιτακτική ανάγκη κα-
θορισμού επί του ορεινού όγκου του Υμηττού μικρής 
έκτασης ζωνών προστασίας, καθώς και τη διάταξη 
του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, σύμφωνα με 
την οποία, προκειμένου να επιτραπούν εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών έργων στο όρος Υμηττός, πρέπει να 
καθοριστούν ειδικές ζώνες υποδοχής με τα ισχύοντα 
κριτήρια».
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Σε μεσομακροπρόθεσμα οφέλη στοχεύει η Aegean μέσω 
της αγοράς, για 412 χιλ. ευρώ, του 25% της ρουμανικής 
εταιρίας πτήσεων charter Animawings, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του Δημήτρη Δάνου στο economix.gr. Προϋπόθε-
ση είναι, βέβαια, να ξεπεραστεί η κρίση της μειωμένης ζή-
τησης για αεροπορικά εισιτήρια λόγω κορωνοϊού, καθώς 
είναι κοινό μυστικό στην παγκόσμια αγορά αερομεταφο-
ρών ότι όσες αεροπορικές καταφέρουν να ξεπεράσουν τη 
εξωγενή αυτή κρίση, θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο την 
επόμενη μέρα. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο βασικός λόγος της 
αγοράς ποσοστού μειοψηφίας στη ρουμανική, σε συνδυ-
ασμό με τα έμμεσα οφέλη που θα αντλήσει η αεροπορική 
από τον εισερχόμενο από τη Ρουμανία τουρισμό.
Ποια είναι η Animawings
Η Animawings ιδρύθηκε το 2019 και…κορωνοϊού επι-
τρέποντος θα ξεκινήσει πτήσεις, με δύο Airbus A320, τον 

ερχόμενο Μάιο, συνδέοντας τα έντεκα μεγαλύτερα αερο-
δρόμια της Ρουμανίας με την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την 
Πρέβεζα, την Τενερίφη την Ισπανία, τη Χουργκάδα της 
Αιγύπτου και την Αττάλεια και την Αλικαρνασσό της Τουρ-
κίας. Ανήκει στον όμιλο Memento, έναν από τους σημα-
ντικότερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς στη Ρουμανία με 
τον οποίο η Aegean διαθέτει πολυετή συνεργασία μέσω 
της διάθεσης πτήσεων charter, όπως ανακοίνωσε χθες, η 
εισηγμένη. Η Aegean φαίνεται ότι επιδιώκει να καλύψει το 
κενό των εταιρειών πτήσεων charter στη ρουμανική αγο-
ρά, όπου δραστηριοποιείται μία ακόμη εταιρεία, ενώ τα 
όποια οφέλη σε τζίρο και κέρδη θα φανούν από το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, εάν βέβαια ο κορωνοϊός δεν οδηγήσει 
σε απότομη προσγείωση και τις ελληνικές αεροπορικές.
Σε κάθε όμως, περίπτωση, τουλάχιστον προτού η επιδημία 
του Covid-19 επισκιάσει τη διεθνή οικονομία, η ρουμανική 

τουριστική αγορά ήταν υπολογίσιμη δύναμη για την Ελλά-
δα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εισπράξεις 
από τον εισερχόμενο από Ρουμανία τουρισμό προς την Ελ-
λάδα διαμορφώθηκαν σε 453,4 εκατ. το εννεάμηνο Ιανου-
αρίου- Σεπτεμβρίου 2019 και ήταν αυξημένες κατά 8,3% 
συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η δαπάνη 
ανά ταξίδι ανήλθε κατά μέσο όρο σε 348,3 ευρώ το 2019, 
έναντι 296,7 ευρώ το 2018. Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αφίχθησαν στην 
Ελλάδα 1.102.300 τουρίστες από την Ρουμανία.
Μένει λοιπόν, να φανούν οι συνέργειες που θα υπάρξουν 
μεταξύ της Aegean, της Animawings και του ομίλου 
Memento, με όλα για την ώρα να εξαρτώνται από το εάν 
και κατά πόσο είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο κορωνοϊός.

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και τακτικών συναντήσεων για 
την από κοινού αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοϊού 
συμφώνησαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και οι 
κοινωνικοί εταίροι, στο πλαίσιο της ευρείας σύσκεψης, που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας.
Οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών παρουσίασαν 
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου τις προτάσεις τους 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στους χώρους ερ-
γασίας.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Βρούτσης ευχαρίστησε τους κοι-
νωνικούς εταίρους για την άμεση ανταπόκρισή τους στη 
σημερινή έκτακτη πρόσκληση και, κυρίως, για το πνεύμα 
συνεργασίας και ευθύνης που επιδεικνύουν σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές. «Συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο συνερ-
γασίας και τακτικών συναντήσεων για την από κοινού 
αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοϊού, πολιτεία, εργα-
ζόμενοι και εργοδότες μαζί. Οι προτάσεις, που διατυπώθη-
καν στη σύσκεψη, θα αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής 
επεξεργασίας και θα αξιοποιηθούν πολύ σύντομα στο 
πλαίσιο της επόμενης δέσμης μέτρων των κυβερνητικών 
παρεμβάσεων» σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός, διατυπώ-
νοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι και αυτήν την κρίση 
«θα την αντιμετωπίσουμε ενωμένοι, συντεταγμένοι και 

θα συμβάλουν όλοι από κοινού - εργοδότες, πολιτεία και 
εργαζόμενοι».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) Γιάννης Παναγόπουλος, 
δήλωσε ότι μία επιδημία, όπως ο κορωνοϊός, πολλώ δε 
μάλλον μία ενδεχόμενη πανδημία, δεν έχει ταξικά χαρα-
κτηριστικά, «θα μας πλήξει όλους». «Γι’ αυτό, πρέπει όλοι 
με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πειθαρχία, να προσπα-
θήσουμε να αντιμετωπίσουμε όποια φαινόμενα παρουσι-
αστούν. Ελπίζω να μην είναι σαν αυτά που βλέπουμε στη 
γειτονική μας χώρα, την Ιταλία» υπογράμμισε ο κ. Πανα-
γόπουλος.
Συγκεκριμένα, είπε: «Σε αυτήν τη σύσκεψη με το υπουρ-
γείο Εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς, θέσαμε ένα 
πλαίσιο και ζητήσαμε να μεταφερθεί στους αρμόδιους 
φορείς η ανάγκη να ενισχυθεί η δημόσια δομή υγείας, η 
οποία, τις επόμενες ημέρες και όσο εξελίσσεται η επιδημία, 
θα υποστεί τεράστιες πιέσεις. Ταυτόχρονα, ζητήσαμε να 
μην επιχειρήσουν κάποιοι να δώσουν ταξική διάσταση, 
δηλαδή να κερδοσκοπήσουν πάνω στον πόνο και να προ-
χωρήσουν σε παραβατικές και καταχρηστικές συμπεριφο-
ρές, εκμεταλλευόμενοι μέτρα πολλές φορές έστω και καθ΄ 
υπερβολή. Καλούμε τους εργαζόμενους, όταν υπάρξουν 
τέτοια φαινόμενα, να τα καταγγέλλουν άμεσα στα κατά 

τόπους Εργατικά Κέντρα, στα σωματεία, στις Ομοσπονδίες 
και τη ΓΣΕΕ».
«Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε κάθε μέτρο 
που μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση του ιού» υποστή-
ριξε ο κ. Παναγόπουλος, προσθέτοντας: «Με αυτές τις σκέ-
ψεις, κάναμε διάφορες προτάσεις στο υπουργείο που θα 
αφορούν και τη φύλαξη των παιδιών σε ενδεχόμενο κλεί-
σιμο σχολείων και, βεβαίως, είπαμε ότι το κόστος θα πρέ-
πει να το αναλάβουμε όλοι. Να μεριμνήσει η πολιτεία και 
στο Eurogroup, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 του μήνα, 
όπου θα συζητηθούν τα μέτρα και οι δημοσιονομικές επι-
πτώσεις σε όλη την Ευρώπη, η χώρα μας, που έχει υποστεί 
τεράστια πλήγματα, λόγω της δεκαετούς κρίσης, να βρει 
έναν τρόπο να κερδίσει πόρους, για να αντιμετωπίσουμε, 
όσο το δυνατόν αποτελεσματικά, αυτήν την πληγή».
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέτσος, δήλωσε ότι οι επιχειρή-
σεις που λειτουργούν, έχουν υποστεί πλήγμα, ενώ ανέφερε 
ότι, στα τέλη του Μαρτίου, θα γίνει μία συνολική αποτίμη-
ση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ρέτσο, ό,τι αποφασιστεί, 
θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
«καθώς πρόκειται για μία συγκυρία, την εξέλιξη της οποίας 
δεν μπορούμε να προβλέψουμε».
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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 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

 

 

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-24                                             12/03/2020

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                     12/03/2020

Εκπνέει αύριο η προθεσμία που έχουν 1,44 εκατομμύρια ασφα-
λισμένοι στον ΕΦΚΑ για την επιλογή του ύψους των εισφορών 
που θα κληθούν να πληρώσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. 
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας αφορά ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, και μπορεί να 
γίνει έως αύριο, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, ενώ η καταβο-
λή των εισφορών του Ιανουαρίου μπορεί να γίνει μέχρι τις 20 
Μαρτίου 2020.
Τα κριτήρια
 Αν και πρόκειται για μια απλή διαδικασία που γίνεται με την εί-
σοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, πολλοί είναι οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες που δεν γνωρίζουν 
με ποια κριτήρια να επιλέξουν τη νέα ασφαλιστική κατηγορία 
που θα πληρώνουν. Να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο ο ασφαλι-
σμένος θα έχει δικαίωμα να επιλέξει αλλαγή ασφαλιστικής κατη-
γορίας, την οποία και θα πρέπει να εξυπηρετεί για 12 μήνες έως 
ότου προχωρήσει σε νέα επιλογή
Επιπροσθέτως, οι εισφορές που κάποιος καταβάλλει από εδώ 
και στο εξής επηρεάζουν (όπως και οι εισφορές που έχουν 
καταβληθεί από το 2002 έως το 2019) το τελικό ποσό της 
ανταποδοτικής σύνταξης. Στην πράξη, η ασφαλιστική κλήση 
που ακολουθεί ο ασφαλισμένος επηρεάζει ευθέως το ποσό της 
μελλοντικής του σύνταξης. Η «Κ» με τη βοήθεια του δικηγόρου 
Διονύση Ρίζου παρουσιάζει σήμερα οδηγίες για την ορθή επιλο-
γή ασφαλιστικής κατηγορίας. Πρώτο και κύριο κριτήριο, όπως 
εξηγεί ο κ. Ρίζος, είναι το εισόδημα του καθενός. Είναι προφανές 
πως η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να γίνει με βάση 
τη δυνατότητα του ασφαλισμένου να αποπληρώνει την ασφα-
λιστική του υποχρέωση και να μη δημιουργεί οφειλή, καθώς, 
αν οι οφειλές ξεπεράσουν τις 20.000 ευρώ, υπάρχει ο κίνδυνος 
αδυναμίας έκδοσης της σύνταξης.
Έτσι η ασφαλιστική κατηγορία πρέπει να επιλεγεί με σύνεση και 
όχι αισιόδοξες προβλέψεις.
Τα έτη ασφάλισης 
Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό κριτήριο επιλογής, είναι σύμ-
φωνα με τον κ. Ρίζο τα έτη ασφάλισης. Όπως εξηγεί ο ειδικός, 
οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν 
έχουν συμπληρώσει 5 έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς 
τους μπορούν και είναι καλό να επιλέξουν την ειδική κατηγορία 
για τους «ΝΕΟΥΣ». Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλουν 136 
ευρώ μαζί με τον ΟΑΕΔ.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 5 έως 20 έτη ασφάλισης και 
ηλικία που απέχει αρκετά από τα 62, που είναι το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης, είναι συμφέρουσα επιλογή να επιλέξουν 

Η επίδειξη της μεγίστης δυνατής ευελιξίας στην ερμηνεία του 
Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε να εξαιρεθούν όλες οι δημόσιες 
δαπάνες, έμμεσες και άμεσες, στον υπολογισμό για την επίτευ-
ξη των δημοσιονομικών στόχων, αλλά και η χρησιμοποίηση 
κοινοτικών κονδυλίων που δεν απορροφήθηκαν από τα δι-
αρθρωτικά μέτρα περιλαμβάνονται στο πακέτο των έκτακτων 
μέτρων της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
του κορονοϊού στην οικονομία.
Όπως επισήμανε χθες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, οι κοινο-
τικές υπηρεσίες βρίσκονται στην τελική φάση της επεξεργασίας 
των παραπάνω μέτρων μαζί με άλλα που θα υποβληθούν για 
εξέταση στο Eurogroup, το οποίο θα συνεδριάσει την προσεχή 
Δευτέρα στις Βρυξέλλες.
Η ανάληψη έκτακτης κατεπείγουσας δράσης από την πλευρά 
της Ε.Ε. συμφωνήθηκε επί τις αρχής κατά την προχθεσινή τηλε-
διάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, στην οποία συμμετείχαν και 
κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η 
επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έκανε έκκληση 
στην ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία να λάβει άμεσα μέτρα. Ειδικό-

με βάση την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με τη 
σύνταξη που θέλουν να λάβουν. Η βασική κατηγορία είναι 220 
ευρώ μαζί με τον ΟΑΕΔ. Αν τους ενδιαφέρει να έχουν καλύτερη 
σύνταξη στο μέλλον, τότε συμφέρει να επιλέξουν την 3η (312 
ευρώ) ή την 4η (373 ευρώ) και να ανέβουν στην επόμενη, μετά 
μία 5ετία.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που εί-
ναι σχετικά κοντά στη σύνταξη και στα 62 ή τα 67 έτη ηλικίας, 
απέχουν δηλαδή από τη συνταξιοδότηση μια 10ετία, εφόσον 
επιθυμούν να δώσουν μια ώθηση στη σύνταξή τους, θα πρέπει 
να επιλέξουν από την 4η και πάνω ασφαλιστική κατηγορία (από 
373 ευρώ έως 576 ευρώ). Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν 
να δουν προσαύξηση στη σύνταξή τους με αυτόν τον τρόπο 
ακόμη και κατά 150 ευρώ, επισημαίνει ο κ. Ρίζος. Για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που είναι 
πολύ κοντά στη σύνταξη, απέχουν δηλαδή από τη συνταξιοδό-
τηση, για παράδειγμα, μια 5ετία, συμφέρουσα επιλογή θεωρεί-
ται η 3η ασφαλιστική κατηγορία (312 ευρώ).
Οι αγρότες
 Τέλος, οι αγρότες που ήδη κατέβαλλαν χαμηλές εισφορές εάν 
είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης καλό είναι, σύμφωνα με 
τον κ. Ρίζο, να επιλέξουν από την 4η (207 ευρώ) ασφαλιστική 
κατηγορία και άνω. Ειδικά, δε, οι νέοι αγρότες μπορούν να 
επιλέξουν με ασφάλεια τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία 
(121 ευρώ).

Συνέχεια στη Σελ. 25

τερα, σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας, τις προηγούμενες 
μέρες αρμόδιοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος της Επι-
τροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο επίτροπος Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων κατέστησαν σαφές ότι οι έκτακτες 
δημόσιες δαπάνες για την υγεία και τη στήριξη επιχειρήσεων και 
κλάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις του κορο-
νοϊού, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός και οι μμε, δεν θα υπο-
λογίζονται στην επίτευξη των στόχων για το δημόσιο έλλειμμα. 
Με άλλα λόγια οι εν λόγω δαπάνες θα είναι σαν να μην έγιναν 
και με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν δημοσιονομικά περι-
θώρια για τα κράτη-μέλη.
Μισέλ: Ελαστική εφαρμογή
 Στα συμπεράσματα, που εξέδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά την προχθεσινή τηλεδιάσκεψη 
των ηγετών, επισημαίνει ότι η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της είναι 
έτοιμα να κάνουν χρήση όλων των αναγκαίων μέσων. Ειδι-
κότερα, όπως τονίζει, θα εξετάσουν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο 
στη ρευστότητα, στη στήριξη των μμε και των συγκεκριμένων 
πληττόμενων τομέων, καθώς και των εργαζομένων τους. «Θα 
χρειαστεί ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε., ιδίως όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης», καταλήγουν τα συμπεράσματα για το συγκε-
κριμένο θέμα.
Χθες, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε περαιτέρω ότι 
πιθανότατα την Παρασκευή και σε κάθε περίπτωση πριν από το 
Eurogroup, της 16ης Μαρτίου, θα έχει αποσαφηνιστεί πλήρως 
η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία των «έκτα-
κτων περιστάσεων», που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας. Κι αυτό γιατί ο κορονοϊός είναι «έκτακτη περίσταση», 
απρόβλεπτη, που ξεφεύγει από τον έλεγχο των κρατών-μελών.
Πρωτοβουλία επενδύσεων 
Ο εκπρόσωπος έδωσε επίσης διευκρινίσεις σχετικά με την πρω-
τοβουλία που ανέλαβε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, μέσω της οποίας θα διατεθούν 2 5 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται ιδιαίτερα. 
Πρόκειται για τη λεγόμενη «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού», η οποία θα απευθύνεται: 
− στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
− στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
− στις αγορές εργασίας, 
− και σε άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών μας.
Τα χρήματα θα προέλθουν από δύο πηγές. Η πρώτη αφορά 
κοινοτικά κονδύλια, τα οποία τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν 
να απορροφήσουν και λογικά θα χάνονταν, γιατί θα επέστρε-
φαν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η Κομισιόν εισηγείται να 
παραιτηθεί από την απαίτηση της επιστροφής των χρημάτων, 
προτείνοντας στα κράτη-μέλη να κρατήσουν τα ποσά αυτά και 
να τα διαθέσουν στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώ-
σεων του κορονοϊού. Μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση 
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ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗ ζΩΗ 
Ο 66ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΡΙΟ 
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Ο πρώτος νεκρός από τον κοροναϊό καταγράφηκε στη χώρα 
μας.
O 66χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στο Ρίο, έχασε τη 
μάχη με τη ζωή. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός εξέπνευσε στις 
3:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης. 
Ο 66χρονος είχε υποκείμενα νοσήματα, γι’ αυτό είχε ραγδαία 
εξέλιξη η νόσος.
O ίδιος ήταν το ένατο επιβεβαιωμένο κρούσμα κοροναϊού στη 
χώρα μας και διαγνώστηκε πρώτος από τους 54 εκδρομείς 
που είχαν ταξιδέψει στους Άγιους Τόπους.
Από τις 4 Μαρτίου, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός από την 
Αμαλιάδα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκο-
μείο του Ρίου.
 Η ανακοίνωση του υπουργείου
«Ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος από το νέο κορονοϊό 
SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Πρόκειται για 66χρονο Έλλη-

να πολίτη, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στη 
Μονάδα Αρνητικής Πίεσης του ΠΓΝ Πατρών στις 2 Μαρτίου 
2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020.
Το πρωί της 10ης Μαρτίου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντική 
επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και 
κατέληξε, πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στις 
12 Μαρτίου 2020 στις 03:15».
Το χρονικό
Ο ασθενής εμφάνισε συμπτώματα πνευμονίας μόλις επέστρε-
ψε από την εκδρομή.
Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου από το νοσοκομείο 
Αμαλιάδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Εκεί, μεταφέρθηκε σε μονόκλινο θάλαμο στην Παθολογική 
Κλινική του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν αρχικά ως ύπο-
πτο κρούσμα για τον κοροναϊό.
Στη συνέχεια, είχε μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, 
όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος..
Την Τρίτη 10 Μαρτίου, μέλη της επιτροπής λοιμώξεων του 
Υπουργείου Υγείας είχαν αναφέρει ότι ο 66χρονος εμφάνισε 
πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης 
εξέπνευσε.
Στο νοσοκομείο του Ρίου, νοσηλεύεται με κοροναϊό και η σύ-
ζυγος του άτυχου 66χρονου με πιο ήπια συμπτώματα. 
Αχαρτογράφητα το 10% των κρουσμάτων
Την ίδια ώρα, με σταθερό ρυθμό συνεχίζουν να επιβεβαιώνο-
νται τα κρούσματα του κοροναϊού στη χώρας μας. Η Ελλάδα 
βρίσκεται ένα βήμα πριν να σπάσει το «φράγμα» των 100 
κρουσμάτων.
Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβλη-
ματισμό είναι το γεγονός ότι περίπου το 10% των κρουσμά-
των είναι «αχαρτογράφητα», δεν είναι δηλαδή γνωστή η 
πηγή μετάδοσης του κοροναϊού στους ασθενείς, γεγονός που 
κατά τους ειδικούς μαρτυρά αυξημένη διασπορά του ιού στην 
κοινότητα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των υγειονομικών 
αρχών, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί άλλα 98 ασθενείς με 
κοροναϊό και δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κα-
τάσταση, ένας στο Ρίο και ένας στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
Πανδημία κήρυξε ο ΠΟΥ
Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε 
την Τετάρτη κατάσταση πανδημίας λόγω της ραγδαίας εξά-
πλωσης του κοροναϊού, με τον γενικό διευθυντή να δηλώνει:
«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο αριθμός των περιπτώσεων 
εκτός Κίνας έχει αυξηθεί δεκατρείς φορές και ο αριθμός των 
χωρών που έχουν πληγεί, έχει τριπλασιαστεί. Τις ημέρες και 
τις επόμενες εβδομάδες, αναμένουμε να δούμε τον αριθμό 
των περιπτώσεων, τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό 
των χωρών που θα πληγούν, να αυξάνονται. Ανησυχούμε 
βαθύτατα τόσο για τα τρομακτικά επίπεδα εξάπλωσης και τη 
σοβαρότητα όσο και για τα τρομακτικά επίπεδα αδράνειας». 

ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ 
ΜΕ 341 ΕΠΙβΑΤΕΣ ΚΑΙ 77 ΜΕΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ 
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Ένα απίστευτο θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο λιμάνι της 
Λήμνου καθώς  το πλοίο «Blue Star Mykonos» έχει 
ακινητοποιηθεί στο λιμάνι από τα ξημερώματα καθώς 
ένα μέλος του πληρώματος  παρουσίασε συμπτώματα 
κοροναϊού.
Το πλοίο ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, στις 10.30 
τι δρομολόγιό του με μια ώρα καθυστέρηση από το 
λιμάνι της Καβάλας  με προορισμό τη Λήμνο και τη 
Μυτιλήνη. 
Η αιτία της καθυστέρησης είναι ότι μέλος του πληρώ-
ματος παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κοροναϊού 
και τελικά αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Καβάλας και  
μεταφέρθηκε  με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πε-
ριοχής.
Το πλοίο τελικά, κατόπιν διαβουλεύσεων, ξεκίνησε το 
δρομολόγιό του αλλά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσι-
ας Υγείας σε συνεργασία με το νομίατρο της Καβάλας 
έδωσαν εντολή το πλοίο να αποκλειστεί μόλις φθάσει 
στο λιμάνι της  Μυρίνας στη Λήμνο.
Μετά το αλαλούμ που δημιουργήθηκε, το πλοίο παρα-
μένει από τις 02:30 στο λιμάνι της Μύρινας καθώς έχει 
απαγορευθεί να συνεχίσει το ταξίδι του μέχρι βγουν τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων για το μέλος του πληρώ-
ματος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέλος του πληρώματος 
που παρουσίασε συμπτώματα κοροναϊού δεν ανέβηκε 
χθες στο πλοίο, ωστόσο ταξίδευε τις προηγούμενες 
ημέρες.
Πριν από λίγο ώρα 06:30 ο καπετάνιος του πλοίο ενη-
μέρωσε και επίσημα ότι το πλοίο θα τεθεί σε καραντίνα 
τουλάχιστον για 8 ώρες.

που θα έβαζαν αν υλοποιούνταν τα έργα που δεν έγιναν, συγκε-
ντρώνεται ένα ποσό της τάξης των 2 5 δισ. ευρώ.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν ποσά ανά χώρα, αυτό αναμένεται 
να προσδιοριστεί τις επόμενες μέρες
Η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω τροποποίησης 
του κανονισμού λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτή 
την εβδομάδα η Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση στα κρά-
τη-μέλη (Συμβούλιο και Ευρωβουλή).
Στη συνέχεια, τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει 
να προσαρμοστούν, όπου χρειάζεται, ώστε η χρηματοδότηση 
να διοχετευτεί σε βραχυπρόθεσμα μέτρα στον τομέα της υγείας, 
στην αγορά εργασίας και σε τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα 
σης παρούσες συνθήκες
Περαιτέρω ενεργοποίηση ΕΤΕπ
 Επίσης στα παραπάνω μέτρα αναμένεται να προστεθεί και η πε-
ραιτέρω ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), προκειμένου να εξευρεθούν πρόσθετα ποσά για εγγυή-
σεις δανείων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η Επιτροπή αναμένεται να εξαιρέσει προσωρινά 
από την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων τη 
στήριξη που θα δοθεί σε κλάδους της λεγόμενης πρώτης γραμ-
μής, δηλαδή που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα για τον έλεγχο 
της ασθένειας. Σύμφωνα με την κ. Φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν θα 
διασφαλίσει ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να εισρεύσουν 
στις επιχειρήσεις που τις χρειάζονται. 


