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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1910 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4 και 17,18,19,20 
Έως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία για διόρ-
θωση των τετραγωνικών ακινήτων - Επείγοντα μέτρα για 
την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό στο 
Δημόσιο- Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά ερ-
γασίας - Ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη
Σελ 1 και 5
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Κεφαλαια-
γορά και την εταιρική διακυβέρνηση   
Σελ 1 και 11
«Χρυσές» δουλειές για τις τηλεπικοινωνιακές - Στην αγορά 
παρατηρείται έλλειψη φορητών υπολογιστών
Σελ 6, 7 και 8
Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, στην Ολομέλεια της Βουλής
Σελ 8 
Συνάντηση Χατζηδάκη - Πάιατ για ενεργειακά θέματα
Σελ 9 
Η Eurobank θα υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρί-
σης του κορωνοϊού
Σελ 10 
Αλλαγές στη λειτουργία υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
Σελ 12 
Εξαγωγείς: Ο κορωνοϊός απειλεί την ανάπτυξη των ελληνι-
κών εξαγωγών
Σελ 13 
ΣΕΒ: Εξασθένιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας 
λόγω του κορωνοϊού - Ιδιαίτερη προσοχή στα «κόκκινα 
δάνεια» μετά από τις 30 Απριλίου
Σελ 14 
Για πόσο καιρό θα πρέπει να σταματήσει η ζωή στη Ιταλία;
Σελ 15 και 16
Οι προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού
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 τε-
χνοδικτυακός (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:

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης 
διορθωτικής αίτησης  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ 
για τα αδήλωτα τετραγωνικά. Η παράταση  περιλαμβάνεται 
στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ήδη  εκδόθηκε 
και αφορά όλα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρ-
νητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του. Παράλληλα στην ΠΝΠ περιλαμ-
βάνονται έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας 
ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. 
Στο  μεταξύ ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή των πολιτικών ηγεσιών των 
υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ερ-
γασίας, για την εκτίμηση των συνεπειών του κορωνοϊού στην 
οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις, πραγματοποιήθηκε χθες 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο Μέγαρο Μαξίμου.  Το υπουργείο 
Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία καθορίζει τον τρόπο 

εφαρμογής των μέτρων για τον κορωνοϊό  στο Δημόσιο. Η 
εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκου με 
θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία 
από τον κορωνοϊό» δημοσιεύτηκε η από 11/3/2020 Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020) με θέμα 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορι-
σμού της διάδοσής του. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σχετικής 
ΠΝΠ, στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων εμπίπτουν 
οι εξής: Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, 
αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά 
πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νο-
μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι εφεξής θα αναφέρονται 
για τους σκοπούς της παρούσας ως υπάλληλοι του Δημοσίου. 
Αναλυτικά στις σελ 3,4 και 17,18, 19 και 20 

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε χθες από το υπουργείο Οικονο-
μικών η νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση και τον εκ-
συγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εται-
ρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το σχέδιο νόμου «Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, 
Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματι-
κή και διαυγή Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, 

προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας 
της Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δε-
δομένα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, το 
σχέδιο νόμου συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και των 
επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευ-
κόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλ-
λακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε 
επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες (start ups). Αναλυτικά στη σελ 5 

Έρχεται στη χώρα μας η τηλεργασία. Παράλληλα, καθώς όλα 
δείχνουν ότι η κρίση του κορωνοϊού ήρθε για να μείνει για αρκετό 
διάστημα, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση του όρου «e-», είτε 
αφορά τo e-working (ηλεκτρονική εργασία), είτε τo e-banking (ηλε-
κτρονική τραπεζική), είτε το e-sales (ηλεκτρονικές πωλήσεις) κ.ά. Στο 
πλαίσιο αυτό οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ετοιμάζονται να κάνουν 
«χρυσές δουλειές», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέ-
λη στην «Καθημερινή». Ήδη, τα σχέδια «επιχειρησιακής συνέχειας» 
(business continuity plans) που μέχρι πρόσφατα κινούνταν στη 
δεύτερη γραμμή στελεχών της επιχειρήσεων, πλέον περνούν στην 

πρώτη γραμμή. «Αυτή τη στιγμή εκπονούμε σχέδιο ώστε μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων μας να μπορεί να εργαστεί από το σπίτι του», 
παραδέχεται στέλεχος μεγάλης συστημικής τράπεζας. «Και όταν λέμε 
μεγάλος αριθμός, δεν εννοούμε 50 ή 100, αλλά για τετραψήφιο αριθ-
μό εργαζομένων» συμπληρώνει ο ίδιος. Τα μέτρα, σύμφωνα με όσα 
αναφέρει, θα παρουσιάζονται σταδιακά και ανάλογα με την πορεία 
των ανακοινώσεων του ΕΟΔΥ. 
Αναλυτικά στη σελ  11

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΝΠ και Εγκύκλιος : Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 
κορωνοϊό στο Δημόσιο
Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας
Ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   

«ΧΡΥΣΕΣ» ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
Στην αγορά παρατηρείται έλλειψη φορητών υπολογιστών
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Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

•   Αναβάλλεται το συνέδριο για τον τουρισμό στην Κω που θα διορ-
γάνωναν το Υπουργείο Τουρισμού και η Κοινοβουλευτική Συνέλευ-
ση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Ειδικότερα, μετά 
από επικοινωνία του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Μάνου Κόνσολα, 
με τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, κ. Asaf Hajiyev, ανα-
βάλλεται το συνέδριο για τον τουρισμό, που επρόκειτο να διεξαχθεί 
στην Κω στις 15 και 16 Μαΐου. Ο κ. Κόνσολας και ο κ. Hajiyev έκριναν 
επιβεβλημένη την αναβολή του συνεδρίου λόγω των αυξημένων 
μέτρων πρόληψης που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού.

•   Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι, λόγω των τρεχουσών 
συνθηκών δημόσιας υγείας εξαιτίας του κορωνοϊού, αποφάσισε να 
αναστείλει την λειτουργία των δράσεών του που συνδέονται με επι-
σκέψεις κοινού. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την λειτουργία του Νέου 
Ψηφιακού Πλανηταρίου, της Βιβλιοθήκης, του Κέντρου Επιστήμης 
και Τεχνολογίας και του εργαστηρίου Utech Lab.

•   Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, λαμβάνοντας προλη-
πτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, 
αναβάλλει έως και τις 31 Μαρτίου 2020, όλες τις προγραμματισμένες 
δράσεις του, σε Αθήνα (Κεντρικό κτήριο, Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιο-
θήκη), Θεσσαλονίκη (Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς) και 
περιφέρεια (Δίκτυο Μουσείων).

•   Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανακοίνωσε την αναστολή των 
εκδηλώσεών της, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τη δη-
μόσια υγεία. «Η ασφάλεια των θεατών και των εργαζομένων είναι 
προτεραιότητά μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Στέγης.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δημοσιοποίησε την πρόσκληση 
αποστολής εισηγήσεων για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής 
και Τουρισμού, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο στις 24 και 25 
Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς.
Δικαίωμα αποστολής εισηγήσεων έχουν οι αρχιτέκτονες και 
οι επαγγελματίες του τουρισμού της χώρας. Προθεσμία υπο-
βολής των εισηγήσεων ορίζεται η Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.
Θεματολογία του συνεδρίου:
Θεματικός τουρισμός
Αειφόρος σχεδιασμός – Οικολογική αρχιτεκτονική
Βραβευμένο – Διακεκριμένο – Δημοσιευμένο (Υλοποιημένο 
ή μη) Αρχιτεκτονικό – Πολεοδομικό Έργο Συναφές με τον 
Τουρισμό
Σχέση Φυσικών Πόρων και Υποδομών με την Τουριστική 
Ανάπτυξη
Χωροταξικά – Πολεοδομικά Σχέδια και Διαμορφώσεις σε 
Συνάφεια με τον Τουρισμό.
Οι εισηγήσεις (εκτεταμένες περιλήψεις), έκτασης έως 1000 
λέξεων θα πρέπει να αποσταλούν στο email: 

sunedrio.rodos@gmail.com. 
Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι (πέραν των εισηγητών που 
θα επιλεχθούν από την Επιτροπή) αναγνωρισμένοι αρχιτέ-
κτονες από όλον τον κόσμο. Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και 
Τουρισμού απευθύνονται σε όλον τον τεχνικό κλάδο, μηχα-
νικούς και μη, σε όλους του επαγγελματίες του τουρισμού, 
καθώς και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν πρω-
τοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Τα 
τελευταία χρόνια συνδιοργανωτές των συνεδρίων ήταν το 
Υπουργείο Τουρισμού, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η 
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρό-
δου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκα-
νήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η Ένωση 
Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο 
φετινό συνέδριο, “4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρι-
σμού”, θα συνεχισθεί εκ νέου η συνεργασία με την ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα αρχιτεκτονικής Archisearch.gr.

ΑΝΑβΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

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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Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ο χρόνος κατάθεσης 
αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διόρθωση των 
τετραγωνικών αναφορικά με τα ακίνητα για τα οποία στο πα-
ρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκείς δηλώσεις, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπενθυμίζεται, ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί από 27 Φεβρουαρί-
ου, χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό, αίτηση για να 
γίνει διόρθωση ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα των ακινή-
των τους που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των 
οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών.
Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και 

η ΚΕΔΕ ανέπτυξαν την πλατφόρμα προκειμένου οι ιδιοκτήτες 
να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 
του νόμου 4647/2019, που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσ-
σονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν τη 
δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών.
Με δεδομένη την αδυναμία ηλικιωμένων να χρησιμοποιή-
σουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το γεγονός ότι οι πε-
ρισσότεροι εξ αυτών δεν μπορούν πλέον, λόγω των μέτρων 
πρόληψης για τον κορονοϊό, να προσέλθουν αυτοπροσώπως 
στους δήμους για να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης, κρί-
θηκε σκόπιμη η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή 
διορθωτικής δήλωσης είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική πα-

ρουσία, έως τις 30/6/2020. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομη-
νία η διορθωτική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμα για 
τη μη υποβολή ή την υποβολή προηγούμενης ανακριβούς 
δήλωσης.
Υπενθυμίζεται, ότι για την υποβολή της διορθωτικής δήλω-
σης απαιτείται μόνο η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που 
χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Taxis.
Η παράταση γίνεται μετά από απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, στην Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που θα εκδοθεί σήμερα για τα μέτρα πρόλη-
ψης για τον κορονοϊό και τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του 
Δημοσίου.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη, με τη συμμετοχή των πολιτικών ηγεσιών των υπουργείων 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας, για 
την εκτίμηση των συνεπειών του κορωνοϊού στην οικονομία 
και τις εργασιακές σχέσεις, πραγματοποιήθηκε χθες –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός ζήτησε 
από τους υπουργούς να υπάρχει πλήρης καταγραφή των 
επιπτώσεων στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε κάθε 
φάση λήψης των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση 
του ιού, καθώς και αντίστοιχο σχέδιο για τα μέτρα που πρέπει 
να λάβει το κράτος, με δεδομένο ότι μιλάμε, πλέον, για ένα 
εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.

Αυτό το νέο περιβάλλον επιβάλει μέτρα για την υγεία και την 
ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων που, όπως εκτιμή-
θηκε, επιβάλουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφορετικούς κανό-
νες από εκείνους που προβλέπονταν αρχικά από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή από το καθεστώς ενισχυμένης 
εποπτείας. Η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι αναπόφευκτες συνέπειες στην 
οικονομία και τους εργαζόμενους.
Σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου, θα συνεδριάσουν ξανά οι 
υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας προκειμέ-
νου να επαναξιολογήσουν την κατάσταση και να σχεδιάσουν 
τους άξονες των πολιτικών που θα δρομολογηθούν τις επόμε-

νες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup.
Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Χρ. Στα-
ϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδ. Γεωργιάδης, 
Εργασίας Γ. Βρούτσης, Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτης και οι 
υφυπουργοί Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, Απ. Βεσυρόπου-
λος, Γ. Ζαββός, Ανάπτυξης, Γ. Τσακίρης, Ν. Παπαθανάσης, 
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον 
Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Α. Σκέρτσος και ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Στ. Πέτσας.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το υπουργείο Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπίσει, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, την περίπτωση εργασίας από απόσταση ώστε να 
περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
   Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες έχει σχεδιαστεί και κατα-
σκευαστεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ) μια υπηρεσία τηλεδιασκέψεων, το e 
presence, την εποπτεία της οποίας έχει το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης. 

   Να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής η εν λόγω υπηρεσία χρη-
σιμοποιείται από τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και 
άμεσα θα είναι διαθέσιμη και για κάποια υπουργεία, για την 
Προεδρία της κυβέρνησης, ενώ αναμένεται να διατεθεί και 
σε δημόσιους φορείς και πρόκειται να είναι σε πλήρη παρα-
γωγική λειτουργία ώστε να μπορούν να την χρησιμοποιούν 
και δημόσιοι υπάλληλοι για τις τηλεδιασκέψεις τους και την 
μεταξύ τους επικοινωνία. 
   Το e-presence θεωρείται απόλυτα ασφαλές καθώς διαθέτει 
κρυπτογράφηση, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι διακι-

νούμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. 
   Να αναφέρουμε ότι προετοιμάζονται αρκετές δραστηριότη-
τες και λύσεις, ώστε ο δημόσιος τομέας να λειτουργεί πλήρως 
χωρίς κανένα πρόβλημα και να έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 
τη δυνατότητα να κάνουν την εργασία τους από απόσταση, 
ακόμη κι όταν χρειάζεται να εξυπηρετήσουν πολίτες, ενώ ταυ-
τόχρονα εξετάζεται και συγκεκριμένο σχέδιο για την ηλεκτρο-
νική υπογραφή, κάτι που θα βοηθήσει μεταξύ άλλων κυρίως 
τους προϊστάμενους τμημάτων σε υπηρεσίες. 

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Στην οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις  

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 
Για εργασία από απόσταση λόγω κορωνοϊού
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Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του 
χρόνου και του τόπου εργασίας συμπεριλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ 
έως και τις 10 Απριλίου 2020, θεσπίζονται τα ακόλουθα:
1. α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να κα-
ταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε 
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομο-
θεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 
94). Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί 
να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανω-
τέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας 
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο 
εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτικά κάθε αλλα-
γή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθε-
σία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε 
εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαή-
μερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. 
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια.
2. Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να καθορίζει 
ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον 
προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργα-
σίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ απο-
στάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του 
κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλ-
λακτικών, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού 
σκοπού, ως ορίζεται κατωτέρω.
Ως γονείς εργαζόμενοι νοούνται οι γονείς παιδιών:
αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονη-
πιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε 
σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που 
φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 
των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων 
με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, 
είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοι-
κτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.
Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων, λόγω 
της αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονά-
δων, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού, θεσμοθετείται, για όσο διάστημα παραμέ-
νουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης 
άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών 
ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει 
χρήση μίας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε 
τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο 
της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό 
αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τις 10 Απριλίου 
2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γο-
νέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι 
μισθωτοί στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με 
κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους 
εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα 
κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που 
μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήμα-
τα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά 
την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον 
εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου 
γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού 
τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.
δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο 
γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν 
εργάζεται, νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί 
από τον κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και 
λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την 
άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας ο οποίος έχει 
την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και 
αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα 
με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση, ως ανωτέρω.
στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσους εργαζόμενους έκα-
ναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια 
αυτής, μετά το πέρας της 10ης Απριλίου 2020 και, σε 
κάθε περίπτωση, μέχρι τις 15 Απριλίου 2020. Με από-
φαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια.
ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η 
να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, πρέπει να 
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κα-
νονικής άδειας τουλάχιστον έξι ημερών στην εξαήμερη 
εργασία και πέντε ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε 
περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, 
τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία 
των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.
η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, τα δύο τρί-
τα καλύπτονται από τον εργοδότη και το ένα τρίτο από 
τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με 
τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή 
ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών.
θ) Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, πα-
ρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω 
έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη 
την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Ποιοι δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού
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Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε χθες από το υπουργείο 
Οικονομικών η νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση 
και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των 
Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Το σχέδιο νόμου «Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων 
Εταιρειών, Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου» περιλαμβάνει διατάξεις που 
αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική και διαυγή Εταιρική 
Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, προσαρμόζοντας 
παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς 
Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα 
και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, το 
σχέδιο νόμου συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και 
των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και 
στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργα-
νισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, 
να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες (start 
ups).
   Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικο-
νομικών το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, που διαμορφώ-
θηκε μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση με 
τους φορείς της αγοράς, δομείται σε δύο πυλώνες:
   1. Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1 έως 24) στοχεύει στην ανα-
μόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την 
εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη 
αγορά εταιρειών, το οποίο μέχρι σήμερα διέπεται από τον 
ν.3016/2002. Η εν λόγω επικαιροποίηση καθίσταται επιτα-
κτική, αν λάβει κανείς υπόψη τόσο την πάροδο σχεδόν δύο 
δεκαετιών από την εισαγωγή του ισχύοντος πλαισίου, όσο 
και την πρόσφατη, με τον ν.4548/2018, αναμόρφωση του 
δικαίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.
   2. Το Μέρος Β’ (άρθρα 25 και επόμενα) στοχεύει στην 
εισαγωγή διατάξεων που συντείνουν στην ανάπτυξη της 
σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, ορισμένες εκ των οποίων 
ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου ή θεσπίζουν εφαρμοστικά μέτρα για 
αυτές.
   Ειδικότερα:
   Ι. Με τις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του σχεδίου νόμου, 
οι οποίες αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων 
εταιρειών, υλοποιούνται τα ακόλουθα:

- Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη 
λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων 
εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, εντάσσονται:
- Η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να διαθέτουν 
πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού τους 
συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επί-
πεδο, κατά τρόπον ώστε να προασπίζεται η συγκρότησή 
του από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις 
αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε 
σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 
της εκάστοτε εταιρείας.
-  Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 
και πεδίων ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου.
-  Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών του δι-
οικητικού συμβουλίου, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός 
αυξάνεται από δύο σε τρία.
- Η ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρ-
μοδιοτήτων που υπέχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελε-
στικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
- Εισάγονται δύο νέες (δηλαδή, πέραν της επιτροπής ελέγ-
χου του ν.4449/2017), διακριτές επιτροπές του διοικητικού 
συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτε-
λεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το 
νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για:
- την επιτροπή αποδοχών, της οποίας το έργο συνέχεται με 
την αποτελεσματική ικανοποίηση των προϋποθέσεων του 
εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτι-
κής αποδοχών της εταιρείας, και
- την επιτροπή υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται 
στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το διοικη-
τικό συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, κατ’ 
εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.
- Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές 
δομές της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής παρεμ-
βάσεις:
- Απαιτείται πρόβλεψη μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης.
- Προβλέπεται υποχρέωση θέσπισης Κανονισμού Λειτουρ-
γίας της εταιρείας, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
της, καθώς επίσης υποχρέωση μέριμνας για την κατάρτιση 
κανονισμού λειτουργίας και των σημαντικών θυγατρικών 
της.
- Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτη-
σης μετόχων.

- Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φο-
ρέα εγνωσμένου κύρους.
- Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέ-
ρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυ-
τικό κοινό.
- Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας της αιτιολογημένης πρότασης των υποψηφί-
ων να αναλάβουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της.
- Εισάγεται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμο-
διότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε 
συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
- Θεσπίζεται η υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου να 
παρέχει εξηγήσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση για τον 
τρόπο εκτίμησης των προοπτικών της εταιρείας και τη δυ-
νατότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
   ΙΙ. Στο Δεύτερο Μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται δια-
τάξεις για τη σύγχρονη αγορά κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, 
μεταξύ άλλων:
- Ρυθμίζονται θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας 
και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Ο.Ε.Ε.). Στόχος των ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας, είναι η σύσταση και λειτουργία Ο.Ε.Ε. 
στην Ελλάδα με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα 
πρότυπα και άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.
- Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις 
απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας 
προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών 
αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του νομοσχεδίου για τη βελ-
τίωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της αγοράς 
και για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας 
στην Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών, 
το Υπουργείο Οικονομικών καλεί κάθε κοινωνικό και οι-
κονομικό εταίρο, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, 
να συμμετάσχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, 
διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του για τη 
βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.
Η διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου διενεργείται μέσω 
του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και θα ολοκληρω-
θεί την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00. 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρ-
τίου, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την πορεία της 
οικονομίας, τον κορωνοϊό και το νομοσχέδιο για τα 
εμπορικά σήματα, λέγοντας: 
«Η ανάπτυξη του 2019 προβλέπαμε γραπτώς ότι θα εί-
ναι 2%. Έκλεισε βάσει των προσωρινών στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ 1,94%, δηλαδή έχουμε πέσει έξω κατά 0,06%. 
Τονίζω, τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ γιατί - για 
λόγους που εκείνη γνωρίζει, εγώ δεν είμαι στατιστι-
κολόγος- έχουν πάντα σημαντικές διαφορές επί τα 
βελτίω. 
Παραδείγματος χάριν, το πρώτο τρίμηνο του 2019 
αναθεωρήθηκε από το 0,2% συγκριτικά με το τελευ-
ταίο τρίμηνο 2018 σε 0,4%, δηλαδή 100% αύξηση και 
από 1,1% σε 1,4% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο 
2018. 
Άρα, εσείς κάνατε ολόκληρη κριτική με τον τρόπο που 
την κάνατε, θα την εξηγήσω στη συνέχεια, στα προ-
σωρινά στοιχεία ενώ δεν έχετε δει τα τελικά. 
Πάμε στα προσωρινά στοιχεία τώρα. Στο δείκτη των 
επενδύσεων, επειδή έχει κάνει και κάτι ωραία tweets 
ο κ. Ζαχαριάδης, παρέλαβαν, λέει, 2,8% και παρέδω-
σαν 1%. Ποιος είναι ο δείκτης των επενδύσεων στα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του τριμήνου που παραδώσατε; 
-5,3%. Ξέρετε πόσο είναι στο τελευταίο τρίμηνο του 
2019; +14,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2018. Δηλαδή, το μεγαλύτερο το τελευταίων δέκα 
ετών. 
Άρα, λοιπόν, αν θέλετε να μιλάμε για νούμερα, θα μι-
λάμε για όλα τα νούμερα που λέει η ΕΛΣΤΑΤ και όχι για 
όσα σας συμφέρουν. 
Εχθές δε ή μάλλον προχθές ο επενδυτικός οίκος αξι-
ολόγησης Wood έχει ανεβάσει ένα εκτενές άρθρο το 
οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στον προσωπικό 
μου λογαριασμό στο Twitter. Πρόκειται για ανάλυση 
των προσωρινών στοιχείων που δημοσιεύτηκαν. 
Εκεί θα διαπιστώσετε ότι οι ξένοι που μελετούν την ελ-
ληνική οικονομία γράφουν ότι παρόλο που το αρχικό 
1% αύξηση του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 2019 
φάνηκε λιγότερο του αναμενομένου, γιατί και υπολο-
γίζουν ότι συνολικά η αύξηση του ΑΕΠ το 2019 θα εί-

ναι 2,1%, η οικονομία μας θα πάει καλύτερα, όσο λέω 
ότι θα πάει και εγώ με βάση τα τελικά στοιχεία, όπως 
λέει η και η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η ανάλυση του 1% του ΑΕΠ είναι, λένε, πάρα πολύ θε-
τική τελικά για την Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι λέει αυτό 
το 1%. Πρώτα από όλα, η κατανάλωση ανέβηκε κατά 
1,3%. Μάλιστα. Για το τελευταίο τρίμηνο λέω.
Πάμε όμως να δούμε τώρα λίγο και κάτι που εσείς ξε-
χάσατε να το πείτε. Όπως φαντάζομαι εσείς γνωρίζετε 
αλλά αυτοί που μας βλέπουν μπορεί να μην ξέρουν, η 
σύγκριση γίνεται με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη-
γούμενου έτους.
Μήπως θυμάστε πότε μοιράστηκε το πακέτο των δισε-
κατομμυρίων ευρώ το 2018 και πότε το 2019; Πάμε, 
λοιπόν, να το δούμε. Το 2018 με το οποίο εμείς συγκρι-
νόμαστε και βγαίνει το 1,3% αύξηση στην κατανάλω-
ση είναι με τα 2 δισεκατομμύρια που μοιράσατε τον 
Δεκέμβριο του 2018.
Ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 που λέει ο κ. Ζαχα-
ριάδης το πήγαμε 2018 είναι πάλι το τρίμηνο που μοι-
ράσατε τα 2 και δισεκατομμύρια πριν τις ευρωεκλογές 
γιατί περιμένατε να κερδίσετε τις εκλογές εξαγοράζο-
ντας τις ψήφους των πολιτών. 
Τι κάνατε δηλαδή; Παρουσιάσατε ως επιτυχία τη λο-
γιστική αλχημεία που είχατε στήσει από πριν. Γιατί το 
δικό μας τρίμηνο συγκρίθηκε με 2 δισεκατομμύρια 
μείον στην κατανάλωση και το δικό σας τρίμηνο με 2 
δισεκατομμύρια συν. 
Γιατί, βεβαίως, η αντίστοιχη σύγκριση του δευτέρου 
τριμήνου με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 είναι με 
τρίμηνο που δεν είχε τα 2 δισεκατομμύρια το 2018 για-
τί τα είχατε δώσει το 2019.
Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά τα ξέρουν οι οίκοι αξιολό-
γησης που μετρούν σε ετήσια βάση, δεν σας πιστεύει 
κανένας. 
Και για έναν επιπλέον λόγο: ξέρετε γιατί; Γιατί εμάς ήρ-
θατε εδώ και μας κατηγορήσατε με τόση έπαρση γιατί 
πέσαμε, λέει, από την πρόβλεψή μας στα προσωρινά 
στοιχεία -0,06%. 
Θέλετε να δούμε πόσο έχετε πέσει κάθε χρόνο που κυ-
βερνήσατε έξω στις προβλέψεις σας; 1,5% με 1% κάθε 
χρόνο έξω. 

Εάν, λοιπόν, το 0,06% είναι λόγος να κάνετε αυτό το 
σόου σε ημέρα εθνικής ενότητας και δήθεν πατριωτι-
σμού που θέλετε να δείξετε, το 1% και το 1,5% έξω τι 
ήτανε, επιτυχία;
Μάθετε, λοιπόν, ότι στην ίδια ανάλυση της Wood με 
τα προσωρινά στοιχεία του 2020 ο Ιανουάριος και ο 
Φεβρουάριος «έτρεχαν» με 2,5% ανάπτυξη. Μετά 
πράγματι ήρθε ο κορωνοϊός. 
Για να ξέρουν και αυτοί που μας βλέπουν, γιατί είχαμε 
1%; Γιατί είχαμε πράγματι πτώση στις εξαγωγές -5%. 
Γιατί είχαμε πτώση; Γιατί η ευρωπαϊκή και η διεθνής 
οικονομία είχε γυρίσει σε ύφεση. 
Άρα οι πελάτες μας αγόραζαν λιγότερο στο εξωτερικό. 
Δεν άλλαξε κάτι η Κυβέρνηση στις εξαγωγές για να 
κατηγορηθεί. Γύρισε σε ύφεση η παγκόσμια οικονομία 
και αγόρασαν λιγότερο. Αυτός είναι ο λόγος.
Και ο δεύτερος λόγος είναι λογιστικός που ομολογώ 
ότι δεν είμαι τόσο ειδικός για να το κρίνω: η μείωση 
των αποθεματικών των επιχειρήσεων. Γιατί; Γιατί έγι-
ναν πολλές ρυθμίσεις δανείων, χρεών στην εφορία και 
λοιπά που μείωσαν τα αποθεματικά της. 
Αυτός είναι ο λόγος που βγήκε το 1%. Αλλά, επανα-
λαμβάνω, σε προσωρινά στοιχεία. Όταν θα διορθω-
θούν, θα έρθουμε ακριβώς εκεί που είχαμε προβλέψει. 
Γιατί εμείς ερχόμαστε ακριβώς στις προβλέψεις μας. 
Όχι σαν και εσάς, που έρχεστε εδώ να μας κάνετε και 
μαθήματα οικονομίας. Μαθήματα οικονομίας αλά Τσί-
πρα, και Γιώργου και Αλέξη, έλεος. 
Μιλάει ο κύριος Βαρεμένος για «δήθεν» πατριωτισμό. 
Εγώ στη θέση σας με όσα έχουν γίνει θα ξεκίναγα την 
ομιλία μου λέγοντας συγγνώμη στους κατοίκους του 
Έβρου που τους κατηγορήσατε ότι ο μόνος λόγος που 
ξεσηκώθηκαν ήταν για να προστατεύσουν τις αυθαί-
ρετες βίλες τους. Αν παρεξηγήθηκε η δήλωσή σας θα 
έπρεπε να το εξηγήσετε και όχι να μας κάνετε μαθή-
ματα. Μαθήματα εμείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχόμαστε. 
Δυστυχώς, θα έπρεπε να έχουμε άλλο τόνο στη σημε-
ρινή συζήτηση, αλλά ο κύριος Γεώργιος Τσίπρας επέ-
λεξε κάτι άλλο, είναι δική του η πολιτική επιλογή, εγώ 
έχω μάθει να μην αφήνω αναπάντητες τις προκλήσεις. 
Συνέχεια στη σελ. 7

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κ. ΆΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

Συνέχεια από τη σελ. 6

Το 2019, έκλεισε με εξαιρετικά θετικούς οιωνούς. 
Υπενθυμίζω ότι πριν από την κρίση του κορωνοϊού για 
πρώτη φορά στην ιστορία μας τα επιτόκια δανεισμού 
μας είχαν πέσει σε όρια κάτω του 1% στο δεκαετές 
ομόλογο και όλα πήγαιναν καλά.
Έρχομαι στην παρούσα κρίση γιατί το παρελθόν αφο-
ρά λίγους ενώ το τι συμβαίνει τώρα και πώς θα το 
αντιμετωπίσουμε αφορά πολλούς, μάλλον όλους. 
Καταρχάς τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είναι 
η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση υγείας και σε δεύτερο 
χρόνο παγκόσμια οικονομική κρίση που έχει γνωρίσει 
ο πλανήτης μας προφανώς εδώ και πάρα πολλές δε-
καετίες. 
Κατά κάποιους ίσως να είναι η μεγαλύτερη κρίση μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μένει να το δούμε γιατί 
μένει να δούμε ακριβώς οι επιπτώσεις του κορωνοϊού 
ποιες θα είναι στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα που 
μιλάμε είναι άγνωστο να μετρηθούν γιατί ακόμα το 
φαινόμενο είναι εν εξελίξει. 
Παραδείγματος χάριν, το ότι διακόπτονται οι πτήσεις 
ΗΠΑ-Ευρώπης, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για την 
παγκόσμια οικονομία σήμερα, ούτε μπορούμε να το 
μετρήσουμε. Άρα έχουμε ένα έκτακτο παγκόσμιο γεγο-
νός. Τι κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση σε αυτό το έκτακτο 
παγκόσμιο γεγονός;
Πρώτον, όσον αφορά τα μέτρα υγειονομικού χαρα-
κτήρα θέλω να πω ότι κάνουμε ακριβώς αυτό, που 
είπατε προηγουμένως, κύριε Ανδρέα Λοβέρδο: εμείς 
ακολουθούμε ως Κυβέρνηση αυτό που λένε οι ειδικοί. 
Δεν θα αποφασίσω εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης ποια 
θα είναι τα μέτρα που αφορούν την υγειονομική προ-
στασία του πληθυσμού. 
Τα μέτρα για την υγειονομική προστασία του πληθυ-
σμού τα εισηγούνται οι ειδικοί και η Κυβέρνηση εμπι-
στεύεται και ακολουθεί τις γνώμες των ειδικών. 
Πρέπει να σας πω, ότι η Ελλάδα έχει κινηθεί ταχύτερα 
σε διάφορες αποφάσεις από πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Παραδείγματος χάριν στο κλείσιμο των σχο-
λείων. Έχουμε κινηθεί ταχύτερα και έτσι το φαινόμενο 

αυτό στη χώρα μας δεν έχει ξεφύγει ούτε έχουμε μεγα-
λύτερο λόγο ανησυχίας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Αντιθέτως τα έως σήμερα κρούσματα είναι κάτω 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου και έχουμε δυστυχώς τον 
πρώτο νεκρό συμπολίτη μας τις πρωινές ώρες σήμερα. 
Όμως, η γενική εικόνα της χώρας μας παραμένει πάρα 
πολύ καλή και μη βγαίνουμε μόνοι μας να πλήττουμε 
την γενική εικόνα της χώρας μας σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Τονίζω ότι οι ειδικοί μας κατευθύ-
νουν και εμείς ακολουθούμε. 
Το Υπουργείο Οικονομικών κατά πρώτον, το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο 
Εργασίας έχουμε καθημερινή συνεργασία και οι 
Υπουργοί και τα επιτελεία μας. Είδατε σήμερα και την 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξεδόθη και τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται. 
Αλλά θέλω να στείλω από εδώ μερικά μηνύματα. Αυτή 
η κρίση δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
ως αγώνα 100 μέτρων. Είναι μία κρίση που το πιθα-
νότερο, για την οικονομία μιλάω τώρα, είναι άγνωστο 
πόσο θα διαρκέσει και έχει περισσότερο το χαρακτήρα 
μαραθωνίου παρά το χαρακτήρα αγώνα ταχύτητας. 
Διότι είναι άλλο το σενάριο στην περίπτωση που, 
παραδείγματος χάριν, ο ιός έχει ύφεση στην Ελλάδα 
λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας αλλά συνεχίζει 
να πλήττει τις χώρες της βόρειας Ευρώπης, άρα τους 
πελάτες μας στον τουρισμό και πώς αυτοί θα συμπερι-
φερθούν κατά τη διάρκεια του πυρήνα της τουριστικής 
περιόδου, άλλη η εξέλιξη αν ξαφνικά ο ιός υποχωρήσει 
τελείως και έχουμε παντού μία ομαλοποίηση, άλλη η 
εξέλιξη αν ο ιός δεν έχει υποχωρήσει ούτε στη ζέστη, 
κάτι που και σήμερα κανένας επιστήμονας δεν μπορεί 
να το πει μετ’ απολύτου βεβαιότητος. 
Άρα εμείς τι κάνουμε; Παρακολουθούμε πολύ στενά 
τις επιπτώσεις στην οικονομία, παίρνουμε αποφάσεις 
για να μπορούμε να αποσοβήσουμε στο μέτρο του 
εφικτού τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των 
μέτρων υγειονομικού χαρακτήρα, παραδείγματος χά-
ριν κλείνουμε τα σχολεία, λαμβάνουμε μέριμνα για το 
πώς θα μπορούν οι γονείς να δουλεύουν είτε εξ απο-
στάσεως είτε εκ περιτροπής είτε με διευρυμένο ωράριο 

είτε με διαφορετικό ωράριο έτσι ώστε να μένει πάντα 
ένας γονέας στο σπίτι και να είναι με τα παιδιά του. 
Φτιάχνουμε έκτακτα επιδόματα, που θα βγουν και τις 
επόμενες μέρες, για τους υπαλλήλους των επιχειρήσε-
ων που κλείνουμε μέσω των αποφάσεών μας, δηλαδή 
επιχειρήσεις που δεν τις κλείνει ο επιχειρηματίας από 
μόνος του αλλά τον υποχρεώνουμε εμείς να την κλεί-
σει λόγω των αποφάσεων που λαμβάνουμε στους διά-
φορους χώρους της οικονομίας μας και στις διάφορες 
περιοχές της χώρας, πάλι τη υποδείξει των ειδικών, 
που συμφωνήσαμε προηγουμένως ότι πρέπει να μας 
κατευθύνουν. Άρα, είμαστε πάνω από το πρόβλημα 
και ταυτόχρονα οικοδομούμε τα εργαλεία είτε σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε επίπεδο 
ηγετών. 
Όπως ξέρετε αποφασίστηκε η δημιουργία Ταμείου 
για τον κορωνοϊό είτε σε επίπεδο Επιτρόπων Ανά-
πτυξης που αφορά κυρίως τη δική μου αρμοδιότητα, 
είτε σε επίπεδο EuroWorking Group, είτε σε επίπε-
δο Eurogroup. Φτιάχνουμε δηλαδή και αιτούμαστε 
στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να έχουμε στα χέρια 
μας εργαλεία, παραδείγματος χάριν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούμε χρήματα του ΕΣΠΑ για κεφάλαιο 
κίνησης, ώστε να δώσουμε ένεση ρευστότητας στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες άμεσα πλήττονται λόγω αυτού 
του ξαφνικού γεγονότος. 
Έχουμε ένα έκτακτο γεγονός και πρέπει σε ένα έκτακτο 
γεγονός να κινηθούμε έξυπνα, αλλά και συντεταγμένα 
με έκτακτα μέτρα. 
Θέλω όμως να πω στον ελληνικό λαό για να ξέρει. 
Πρώτον, πανικός στα σούπερ μάρκετ και τις αγορές 
δεν δικαιολογείται. Η επάρκεια των τροφίμων στις 
αγορές μας των βασικών αγαθών είναι απολύτως εξα-
σφαλισμένη για τους επόμενους μήνες. Δεν χρειάζεται 
κανένας πανικός. 
Δεύτερον, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Προ-
στασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία κάνουν ασταμάτη-
τους ελέγχους για να αντιμετωπίσουμε άμεσα φαινό-
μενα αισχροκέρδειας. 
Συνέχεια στη σελ. 8

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ
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Οι ελληνοαμερικανικές ενεργειακές σχέσεις, η στάση 
της Τουρκίας και η πρόοδος συγκεκριμένων ενεργει-
ακών έργων συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε 
σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστής Χατζηδάκης με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι 
Πάιατ. 
Ο κ. Πάιατ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέ-
λιξη του έργου FSRU (πλωτός σταθμός Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου) της Αλεξανδρούπολης, ένα έργο που 
αναμένεται να αποτελέσει τη στρατηγική πύλη μελλο-
ντικής διείσδυσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου 

στα Βαλκάνια, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό στις 
αγορές φυσικού αερίου και μειώνοντας τις τιμές για 
τους καταναλωτές.
Από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης εμφανίστηκε 
ικανοποιημένος από την ευρεία συμμετοχή στο market 
test, επισημαίνοντας πως το έργο αυτό αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε 
τον Αμερικανό πρέσβη για την πρόοδο του αγωγού 
φυσικού αερίου IGB, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι ασχο-
λείται προσωπικά με την εποπτεία του έργου, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι ο αγωγός θα παραδοθεί εγκαίρως και 
εντός χρονοδιαγράμματος. Ακόμη, ο κ. Χατζηδάκης 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η στάση 
της Τουρκίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, οι δύο άνδρες συζήτησαν τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Ελ-
λάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο και 
της πρόσφατης έγκρισης από τις ΗΠΑ του East Med Act 
(αφορά τον αγωγό East Med που σχεδιάζεται να μετα-
φέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής 
Μεσογείου στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας).

Συνέχεια από τη σελ. 7

Μέχρι σήμερα η αγορά λειτουργεί ικανοποιητικά, κυ-
ρίως σε θέματα τα οποία έχουν αποκτήσει πολύ μεγά-
λη ζήτηση όπως είναι τα απολυμαντικά, οι μάσκες και 
άλλα , λόγω της παρούσης κρίσης. 
Μέχρι στιγμής η αγορά μας λειτουργεί ομαλά. Μπο-
ρώ να το πω με υπερηφάνεια, εξαιρετικά ομαλότερα 
άλλων χωρών. Υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη 
που έχουν βάλει δελτία, έχουνε κάνει παρεμβάσεις στις 
αγορές τους πολύ πιο επιθετικές. Εμείς ακόμα λειτουρ-
γούμε ομαλά. 
Εμένα οι τσακωμοί ξέρετε μου αρέσουν, αλλά δεν είναι 
η ώρα. Η ώρα τώρα είναι για μία ευρεία συμμαχία κυ-
βερνήσεως, επιχειρήσεων, πολιτών. 
Αυτήν την κρίση θα την περάσουμε όλοι μαζί και η Ελ-
λάδα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βγει δυνατότερη 
από αυτήν την κρίση απ’ ότι σήμερα και θα κερδίσει 
και πάλι τον παγκόσμιο θαυμασμό για το πόσο καλά 
και υπεύθυνα το χειριστήκαμε, όλοι μαζί όμως. 
Δεν είναι μία κρίση που θα στηριχθεί σε ένα κράτος 
«μπαμπούλα» που θα βάλει έναν αστυνομικό πίσω από 
την κάθε επιχείρηση, γιατί δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
το κάνει. Είναι μία κρίση που θα καταλάβουμε όλοι μας 
ότι αφορά όλους μας, τις οικογένειές μας, το μέλλον 
των παιδιών μας και κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, τις οποίες πρέπει να προστατεύσουμε και 

με τη δική μας ατομική υπεύθυνη συμπεριφορά.
Όσον αφορά την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Η αγορά 
παρακολουθείται και ελέγχεται. Τα εργαλεία χτίζονται 
και ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις παρεμβατικού χα-
ρακτήρα στην αγορά εργασίας και στις επιχειρήσεις με 
την αναστολή ΦΠΑ και φορολογικών υποχρεώσεων 
και τα λοιπά, για να δώσουμε μία πρώτη ανάσα στους 
άμεσα πληττόμενους, που είναι πολλοί. 
Προφανώς κατά τη διάρκεια της κρίσης θα πληγούν 
περισσότεροι. Αυτό όλοι το καταλαβαίνετε. Άγνωστο 
το βάθος του χρόνου της κρίσης, άρα και το δικό μας 
μέτρο στις παρεμβάσεις, τέτοιο που θα μας επιτρέψει 
να μην ξεμείνουμε από δυνάμεις στην πορεία, διότι 
αυτό θα ήταν καταστροφικό. 
Επαναλαμβάνω έχουμε έναν μαραθώνιο μπροστά μας, 
όχι έναν αγώνα δρόμου. Πάντως, η γενική εικόνα στη 
χώρα μας παραμένει πάρα πολύ καλή και είμαστε αισι-
όδοξοι ότι κρατώντας γερά το τιμόνι, όπως το κρατάει 
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάνε όλα 
πάρα πολύ καλά τους επόμενους μήνες, τηρουμένης 
επαναλαμβάνω μίας μεγάλης κρίσης. 
Το λέω κυρίως διότι είδα και κάποια ειρωνικά σχόλια. 
Ε, ήρθε και ο ιός. Τι να κάνουμε; Ελπίζω να μην μας 
κατηγορήσετε ότι τον φέραμε εμείς. 
Γιατί άκουσα τον κύριο Πολάκη που μας είπε ότι τον 
φέρανε οι πλούσιοι Χριστιανοί. Φαντάζομαι πόσο γε-
λοίο θα ήταν να σας έλεγα ότι τον έφεραν οι φτωχοί 

κομμουνιστές στην Κίνα. Θα ήταν μία γελοία προφα-
νώς συζήτηση. 
Ας κάνουμε σοβαρές συζητήσεις. Ναι, ήρθε ο ιός και 
ναι, αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι μία πολύ μεγάλη 
κρίση. 
Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2020 αναθεωρού-
νται. Όχι γιατί φταίει η Κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης. 
Άρα λοιπόν, στην παρούσα φάση, με σοβαρότητα, με 
υπευθυνότητα, με εμπιστοσύνη, με ατομική ευθύνη, με 
την αίσθηση του καθήκοντος που όλοι πρέπει να έχου-
με, θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Η χώρα μας θα πάει 
μπροστά και σε λίγους μήνες και αυτή η κρίση θα είναι 
παρελθόν και θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία 
που ήδη είχαμε ξεκινήσει, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε 
τη μεγάλη εικόνα. 
Κλείνοντας, να πω για το νομοσχέδιο μία μόνο κουβέ-
ντα. Είναι η ενσωμάτωση μίας οδηγίας για να κάνει τη 
ζωή των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων 
περισσότερο ανταγωνιστική ως προς την κατοχύρωση 
και τη χρήση των εμπορικών σημάτων. 
Ακούσαμε τις αιτιάσεις της αντιπολιτεύσεως και στην 
τελική μας πρόταση μειώνουμε τα κόστη που είχαν 
έρθει αρχικά στη Βουλή ως πρόταση. Δεν μπορώ να 
φανταστώ γιατί κάποιο κόμμα θα έλεγε όχι στο παρόν 
νομοσχέδιο». 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΠΑΙΑΤ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κ. ΆΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Αύξηση καθαρών κερδών κατά 26,8% σε 257εκ. ευρώ το 2019, 
ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκί-
ων Καραβίας επισημανε ότι το 2019 αποτέλεσε έτος-ορόσημο 
για την τράπεζα, καθώς προχώρησε στην υλοποίηση του 
εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (NPEs), όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
«Τα τελευταία τρία χρόνια, η Eurobank έχει αντιμετωπίσει όλα 
τα βασικά ζητήματα του παρελθόντος: (α) αυξάνοντας το συνο-
λικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 400 περίπου μονάδες 
βάσης, (β) μειώνοντας το απόθεμα των NPEs από 46% σε 16% 
περίπου και (γ) ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω της αύξησης 
των καταθέσεων κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα», πρόσθεσε.
«Όσον αφορά το σχέδιο μετασχηματισμού, το τελευταίο βήμα 
έγινε με τη δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία doValue, για 
την πώληση της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης δανείων 
FPS και την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου 7,5 δισ. ευρώ (project 
Cairo) - την πρώτη που κάνει χρήση του σχεδίου εγγυήσεων 
«Ηρακλής». Η διαδικασία απόσχισης της FPS, η οποία περιλαμ-
βάνει τη μετακίνηση περίπου 500 υπαλλήλων της Eurobank 
προς την FPS, ολοκληρώνεται σύντομα και ομαλά, διασφαλίζο-
ντας μια απρόσκοπτη μετάβαση.
Με ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο και έχοντας αντιμετωπίσει 
με επιτυχία τα NPEs, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στην 
ενίσχυση των εργασιών μας, τη χρηματοδότηση αξιόπιστων 
επιχειρηματικών σχεδίων, την προσέλκυση νέων πελατών, 
τόσο επιχειρήσεων, όσο και ιδιωτών, ώστε να ενισχύσουμε τα 
έσοδα της τράπεζας. Μια σειρά επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών, στο σωστό χρόνο και στόχευση, αποδίδουν καρπούς. 

Ανοίξαμε το δρόμο για την αναζωογόνηση της αγοράς των στε-
γαστικών δανείων στην Ελλάδα, αυξάνουμε το δανεισμό προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύσαμε τη χρηματοδότηση 
του έργου-ορόσημου στο Ελληνικό, διατηρώντας παράλλη-
λα τη στρατηγική μας παρουσία σε βασικούς τομείς, όπως ο 
τουρισμός, η «πράσινη» ενέργεια, οι υποδομές και η ναυτιλία. 
Επιπλέον, ενισχύουμε και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας 
στις βασικές αγορές μας στην περιοχή, ανέφερε ο κ. Καραβίας.
Επισήμανε επίσης, ότι «ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι από-
δοση επί των ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Τα NPEs μας, 
που είναι ήδη τα χαμηλότερα στην Ελλάδα στο 15,9%, εκτιμάται 
ότι θα μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021 σύμφωνα με 
τις αρχικές μας προβλέψεις, και περαιτέρω στο 5% το 2022.
Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υλοποίηση 
του σχεδίου μετασχηματισμού το 2019. Η κερδοφορία και η 
ανάπτυξη των εργασιών, αποτελούν τις βασικές μας προτεραι-
ότητες στο εξής. Η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και 
το τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 
και είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Για 
το άμεσο μέλλον, ο αντίκτυπος από την πρόσφατη πανδημία του 
κορωνοϊού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ενδέχεται να 
είναι σημαντικός, αλλά η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι η 
αρνητική επίδραση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η Eurobank 
θα υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. 
Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια μέτρα και 
κατευθύνσεις αποφασιστούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
εποπτικούς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς του τραπε-
ζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα».

«Καθώς οι ανησυχίες θα υποχωρούν, αναμένουμε ότι η οικονο-
μική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί εκ νέου. Σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε 
να εισέλθει σε φάση ανάπτυξης και να δημιουργεί αξία για τους 
μετόχους και τους πελάτες της», επισήμανε ο Φ. Καραβίας.
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2020-2022 
Με την ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού 2019 της 
Eurobank, βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της κερδο-
φορίας.  
Για το 2020, στοχεύει σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων 
κεφαλαίων περίπου 9% και περίπου 10% το 2022. Βασικός μο-
χλός της ανάπτυξης εργασιών αναμένεται να είναι η πιστωτική 
επέκταση, καθώς τα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων 
στην Ελλάδα και συνολικά στις χώρες που η τράπεζα διαθέτει 
παρουσία στο εξωτερικό, εκτιμώνται ότι θα αυξηθούν κατά 3,5 
δισ. ευρώ και 2,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα την τριετία 2020-2022. 
Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι και η ενίσχυση των εσόδων, 
από αμοιβές και προμήθειες από την ανάπτυξη εργασιών της 
Τραπεζικής Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Περιουσίας, 
PrivateBanking και αξιοποίησης ακινήτων. Βασικός παρά-
γοντας ενίσχυσης της κερδοφορίας θα είναι οι χαμηλότερες 
προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων, οι οποίες αναμένεται να 
υποχωρήσουν σε περίπου 75 μονάδες βάσης επί των μέσων 
χορηγήσεων το 2022, από 170 μονάδες βάσης το 2019. Ο δεί-
κτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, εκτιμάται στο 16,5% 
περίπου το 2022. Παράλληλα θα συνεχιστεί η περαιτέρω εξυγί-
ανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, έτσι ώστε ο δείκτης των 
NPEs να μειωθεί στο 5% περίπου στο τέλος του 2022. 

Θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων θα 
παραμείνουν κλειστοί, ενώ τα μουσεία θα λειτουργούν με ελεγ-
χόμενη ροή για τις επόμενες 15 ημέρες, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ 
και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
Τα παραπάνω ενημέρωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠ-
ΠΟΑ έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις επόμενες 15 

ημέρες, ανακοινώνει τα εξής:
Θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων 
παραμένουν κλειστοί, κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Τα μου-
σεία θα λειτουργούν με ελεγχόμενη ροή επισκεπτών. Ωστόσο, 
θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα από το αρμόδιο προσωπικό 
κάθε μουσείου, προκειμένου σε κάθε αίθουσα, ανάλογα με το 
μέγεθός της, να μην υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από 
20-30 άτομα. Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει στην 
περίπτωση που μεγάλος αριθμός επισκεπτών συγκεντρώνεται 

στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Οι αρχαιολογικοί χώροι λειτουρ-
γούν κανονικά, εκτός αν υπάρξει νεότερη ειδική ανακοίνωση. 
Σημειώνεται ότι, ειδικά για τους αρχαιολογικούς χώρους της 
Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, ισχύουν τα προηγούμενα μέτρα 
που επέβαλε ο ΕΟΔΥ. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Λίνα Μενδώνη βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Υπουργό 
Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια». 

Την άμεση διακοπή λειτουργίας των γυμναστηρίων και όλων 
των χώρων που πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, 
ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και παράλληλα απευθύνει 
αυστηρή έκκληση στους γονείς να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι και 
στους νέους να αποφεύγουν μπαρ και καφετέριες, προκειμένου να 
αναχαιτιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.
 Ο ΙΣΑ τονίζει ότι οι τελευταίες συστάσεις έγκριτων επιστημόνων 
του ΠΟΥ καλούν τις χώρες να πάρουν αυστηρά προληπτικά μέτρα 
για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και σε αυτό το πλαίσιο 

θα πρέπει να κινηθεί και η χώρα μας.
«Θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε είδους δράση που αφορά στο συ-
νωστισμό πολιτών θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά ειδικά για τις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
υπάρξει άμεση μέριμνα για να διακοπεί η λειτουργία των χώρων 
που πιθανώς να συνωστίζονται οι νέοι ειδικά τώρα που έκλεισαν 
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όπως είναι για παράδειγμα τα 
γυμναστήρια», αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης. 
Τονίζει επίσης, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ατομικής ευθύνης 

απέναντι στον εαυτό μας και στους συνανθρώπους μας. «Οι γονείς 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους νέους να μην πηγαίνουν σε χώ-
ρους που επικρατεί συγχρωτισμός, όπως είναι για παράδειγμα τα 
μπαρ και οι καφετέριες. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να αποτελέσει 
ύψιστη προτεραιότητα η πρόληψη που μπορεί να αναχαιτίσει την 
εξάπλωση του ιού. Όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε για να 
προστατέψουμε την υγεία και τις ζωές μας». 

Φ. ΚΑΡΑβΙΑΣ: Η EUROBANK ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού

ΥΠΠΟΑ: ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ 
Τα μουσεία θα λειτουργούν με ελεγχόμενη ροή και οι αρχαιολογικοί χώροι κανονικά μέχρι νεοτέρας

ΙΣΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Έκκληση στους γονείς να κρατάνε τα παιδιά και στους νέους να αποφεύγουν μπαρ και καφετέριες
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Στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 
ηλεκτρονικές του υπηρεσίες προχωράει άμεσα ο e-ΕΦΚΑ, με 
σκοπό –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- την εύρυθμη λειτουργία των 
περιφερειακών/τοπικών μονάδων του (ΚΕΑΟ, υποκαταστήμα-
τα, διευθύνσεις, περιφερειακά τμήματα, γραφεία) και την απο-
φυγή άσκοπων φυσικών επισκέψεων ασφαλισμένων, ιδίως σε 
περιοχές με κρούσματα κορoνοϊού.
   Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται, μέχρι την Παρασκευή 20 
Μαρτίου 2020, οι ακόλουθες συναλλαγές με φυσική παρουσία 
στις περιφερειακές/τοπικές μονάδες των νομών Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας και των μονάδων του 
e-ΕΦΚΑ στις έδρες όλων των νομών:
   α. Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ, τις οποίες οι ασφαλισμένοι 
και συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα 
www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;».
   β. Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστι-
κής ικανότητας. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν 
να αναζητούν τη σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα www.
atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα».
   γ. Οι καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμί-

σεων στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, τις οποίες οι συναλλασσόμενοι 
μπορούν να διενεργούν ηλεκτρονικά, μέσω του διατραπεζικού 
συστήματος ΔΙΑΣ, με χρήση της αντίστοιχης ταυτότητας οφειλέ-
τη.
δ. Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε συζύγους και τέκνα 
ασφαλισμένων που διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα έως τις 29 
Φεβρουαρίου 2020. Σε αυτούς θα δοθεί, τις προσεχείς ημέρες, 
προσωρινή παράταση, ώστε να γίνει ηλεκτρονική διασταύρω-
ση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Κατ’ 
εξαίρεση, εξυπηρετούνται στα υποκαταστήματα οι περιπτώσεις 
για τις οποίες αποδεικνύεται η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης. 
ε. Η καταχώριση ανανέωσης κάρτας παραμονής για τη χορή-
γηση ασφαλιστικής ικανότητας σε κατοίκους χωρών εκτός Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τις περιπτώσεις αυτές, έχει 
παραληφθεί αρχείο από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και θα γίνει αυτόματα η επεξεργασία και η χορήγηση 
ασφαλιστικής ικανότητας στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση, 
εξυπηρετούνται στα υποκαταστήματα οι περιπτώσεις για τις 
οποίες αποδεικνύεται η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.
 στ. Η έκδοση αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλι-
σης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να το εκτυπώνουν στο δικτυακό 

τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι>Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες Ασφαλισμένων>Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης 
Μισθωτών. 
ζ. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, 
εκτός εάν ο ασφαλισμένος πρόκειται να ταξιδέψει εντός των επό-
μενων επτά ημερών. Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Ασθενείας, θα ενεργοποιηθεί, στις 17 Μαρτίου 2020, 
σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.
η. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αι-
τημάτων που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017, τις 
οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό 
τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Συνταξιούχοι>Παρακολούθη-
ση Πορείας Αίτησης.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω συναλλαγών, οι ασφαλισμένοι 
μπορούν να καθοδηγούνται, μέσω των οδηγιών, που παρέχο-
νται στο διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη και άλλων ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. Πα-
ράλληλα, όλες οι οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ λειτουργούν 
κανονικά και εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους για το σύνολο 
των υπόλοιπων διαδικασιών.

Στην εντατικοποίηση των μέτρων στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού προχω-
ρεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  ο ΟΑΣΑ, διενεργώντας πρόσθετες 
απολυμάνεις από εξειδικευμένα συνεργεία για την προστασία 
επιβατικού κοινού και εργαζομένων.
   Όπως επισημαίνει, σε εκ νέου ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, με γνώμονα το υψηλό επίπε-
δο ασφάλειας για το επιβατικό κοινό και τους εργαζόμενους, 
διεξάγεται καθημερινά εκτεταμένη απολύμανση οχημάτων και 
συρμών, με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ.
   Οι απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συνεργεία έρχονται να 
προστεθούν στον καθημερινό καθαρισμό-απολύμανση οχη-

μάτων και συρμών που διενεργείται με έμφαση στα σημεία 
στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, μπάρες, πόρτες κλπ), αλλά 
και των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, 
Ηλεκτρικός), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία με τα 
οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες (κουπαστές, εκδοτικά και 
ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων κλπ).
   Ως προς την προστασία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, ο ΟΑΣΑ, θυμίζουμε, πως προχώρησε στην προ-
μήθεια αντισηπτικών (για χρήση μόνο των εργαζομένων), τα 
οποία τοποθετήθηκαν σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και 
όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι 
στις συγκοινωνίες. Παράλληλα, προχώρησε στην παροχή αντι-
σηπτικών σε όλους τους οδηγούς.

   Επιπλέον, σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε 
σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) 
επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που υπεν-
θυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που 
πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού.
    «Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων. Τα 
εξειδικεύουμε ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και 
τις κατευθύνσεις της Πολιτείας και καλούμε το επιβατικό κοινό 
να ακολουθεί και εκείνο με τη σειρά του τις σχετικές οδηγίες του 
ΕΟΔΥ για την προστασία από τον κορωνοϊό» δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθανασόπουλος.

Διακόπτεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, και για 
διάστημα 60 ημερών η κυκλοφορία του τραμ στο τμήμα από 
τη στάση Μπάτης έως το ΣΕΦ, εξαιτίας της ανακατασκευής 
(μετατόπισης) της γραμμής, στο πλαίσιο του έργου της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα 

δρομολόγια του τραμ, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, θα διεξάγο-
νται μόνο στη Γραμμή 5 (Πλάτωνας), από τη στάση Ασκληπιείο 
Βούλας έως τη στάση Κασομούλη. Το χρονοδιάγραμμα του έρ-
γου της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την 
καθαίρεση και ανακατασκευή των στάσεων «Τζιτζιφιές», «Καλ-
λιθέα» και «Μοσχάτο», προβλέπει 45 ημέρες κατασκευαστικών 

εργασιών και 15 ημέρες δοκιμών. Ως εκ τούτου, η επανέναρξη 
της εμπορικής λειτουργίας του τραμ, στο υπό διακοπή τμήμα 
του, προσδιορίζεται για τις 16 Μαΐου 2020. Σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο, θα υπάρξει ενημέρωση εκ μέρους της ΣΤΑΣΥ για την 
επανέναρξη των δρομολογίων.

Την αναστολή των εξεταστικών διαδικασιών (θεωρητικού και 
πρακτικού τύπου), αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων για 
όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, από σήμερα έως την Παρα-
σκευή 27 Μαρτίου, αποφάσισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Περι-
φέρεια Αττικής.   Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων 
πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-
Cov-2 (κορωνοϊός) και λόγω του μειωμένου προσωπικού, κα-

θώς μεγάλο μέρος των εργαζομένων κάνει χρήση της 15ήμερης 
άδειας λόγω τέκνων.    Οι επαγγελματικές ειδικότητες, σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο είναι, μεταξύ άλλων, Τεχνικοί Υδραυλικοί, 
Τεχνικοί Ψυκτικοί, Τεχνικοί Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Οξυ-
γονοκολλητές, Ηλεκτροσυγκολλητές, Ηλεκτρολόγοι, Χειριστές 
Μηχανημάτων έργου, κά.    Με αφορμή τη νέα αυτή απόφαση 
ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, επισήμανε: «Εστιάζουμε 

στην προάσπιση της υγείας των πολιτών και ενισχύουμε τα 
μέτρα πρόληψης σε όλες τις υπηρεσίες μας, για να συμβάλουμε 
στην εθνική προσπάθεια αποφυγής και περιορισμού της διάδο-
σης του κορωνοϊού». 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΣΕΦ
Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, για διάστημα δύο μηνών  

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
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Έρχεται στη χώρα μας η τηλεργασία. Παράλληλα, καθώς όλα 
δείχνουν ότι η κρίση του κορωνοϊού ήρθε για να μείνει για 
αρκετό διάστημα, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση του όρου 
«e-», είτε αφορά τo e-working (ηλεκτρονική εργασία), είτε τo 
e-banking (ηλεκτρονική τραπεζική), είτε το e-sales (ηλεκτρο-
νικές πωλήσεις) κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό οι εταιρείες τηλεπικοινω-
νιών ετοιμάζονται να κάνουν «χρυσές δουλειές», σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στην «Καθημερινή»..
Ηδη, τα σχέδια «επιχειρησιακής συνέχειας» (business continuity 
plans) που μέχρι πρόσφατα κινούνταν στη δεύτερη γραμμή 
στελεχών της επιχειρήσεων, πλέον περνούν στην πρώτη γραμ-
μή. «Αυτή τη στιγμή εκπονούμε σχέδιο ώστε μεγάλος αριθμός 
εργαζομένων μας να μπορεί να εργαστεί από το σπίτι του», 
παραδέχεται στέλεχος μεγάλης συστημικής τράπεζες. «Και όταν 
λέμε μεγάλος αριθμός, δεν εννοούμε 50 ή 100, αλλά για τετρα-
ψήφιο αριθμό εργαζομένων» συμπληρώνει ο ίδιος. Τα μέτρα, 
σύμφωνα με όσα αναφέρει, θα παρουσιάζονται σταδιακά και 
ανάλογα με την πορεία των ανακοινώσεων του ΕΟΔΥ.
Στη δουλειά πάση θυσία
Σε μια άλλη εταιρεία ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία σχέδια «επι-
χειρησιακής συνέχειας». Οι εργαζόμενοι ήδη προσέρχονται στις 
θέσεις εργασίας σε ομάδες (cluster) προκειμένου να διασφα-
λιστεί η συνέχεια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπως 
εξηγεί στέλεχος τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, δεν μπορεί όλοι 
οι τεχνικοί να εργάζονται όπως στο παρελθόν ή οι μηχανικοί 
υποστήριξης, καθώς θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
μιας μαζικής υποχρεωτικής αποχής τους από τα καθήκοντά 
τους. Ετσι η εργασία γίνεται σε ομάδες, που προσέρχονται εκ 

περιτροπής στον εργασιακό χώρο κάθε τρεις ημέρες. «Κάποιοι 
πρέπει πάση θυσία να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα στην 
περίπτωση που υπάρχει ένα ή περισσότερα κρούσματα στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων», παραδέχεται το στέλεχος 
της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης.
Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων πλέον δεν αναφέρονται σε σχέ-
δια «επιχειρησιακής συνέχειας», αλλά σε σχέδια μείωσης του ρί-
σκου (mitigation plans). «Ο κορωνοϊός δεν έχει αρχή, μέση και 
τέλος, όπως π.χ. συμβαίνει σε μια πλημμύρα ή ένα σεισμό», πα-
ραδέχεται το στέλεχος της TUV Nοrd και αρμόδιος για πιστοποι-
ήσεις «επιχειρησιακής συνέχειας» Γιάννης Οικονομίδης. Ο ίδιος 
σημειώνει ότι «ο κορωνοϊός έχει χαρακτηριστικά λειτουργίας 
της επιχείρησης που προσιδιάζει σε πόλεμο και πλέον ο στόχος 
δεν πρέπει να είναι η συνέχιση της δραστηριότητας, αλλά και η 
μείωση της ζημίας που μπορεί να επέλθει».
Μια «γεύση» του τι θα μπορούσε να επακολουθήσει, παραδέ-
χονται οι άνθρωποι της αγοράς, δόθηκε αυτές τις ημέρες στον 
Πύργο της Ηλείας και σε άλλες πόλεις του ίδιου νομού και του 
νομού Αχαΐας. Οι τραπεζικές συναλλαγές (στο γκισέ) νέκρωσαν, 
όπως επίσης και οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα 
καταστήματα, περίπτερα κ.λπ. «Μέχρι στιγμής σταθήκαμε τυ-
χεροί, καθώς τα κρούσματα ήταν περιορισμένα στα τέλη του 
μήνα που καταβλήθηκαν οι συντάξεις», παραδέχεται τραπεζικό 
στέλεχος. Ο ίδιος ωστόσο βλέπει ένα γολγοθά μέχρι το τέλος του 
μήνα που θα επαναληφθεί το σκηνικό της καταβολής των μι-
σθών και των συντάξεων.
Επίσης, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, είναι θέμα 
χρόνου να ανακοινωθούν πλέον επισήμως μέτρα ή/και συστά-

σεις προς το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή οι συστάσεις γίνονται 
κατ’ ιδίαν, αλλά εντός των επόμενων ημερών θα λάβουν τη 
μορφή «εγκυκλίων» από τις διευθύνσεις προσωπικού. Ηδη, 
φημολογείται ότι μεγάλη επιχείρηση έχει συστήσει στο προσω-
πικό με εσωτερική ενημέρωση ότι όσοι δεν αισθάνονται καλά 
και εμφανίζουν συμπτώματα κρυολογήματος, να μην προσέρ-
χονται στη θέση εργασίας τους.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, τα σχέδια «επιχειρησιακής 
συνέχειας» στόχο έχουν: πρώτον, τη διασφάλιση της υγείας/
ακεραιότητας του προσωπικού και των πελατών, δεύτερον τη 
διασφάλιση της βασικής δραστηριότητας (παραγωγή ή/και 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών) της επιχείρησης και τρίτον, 
τη συνέχιση της δυνατότητας διενέργειας των συναλλαγών/
πωλήσεων με τους πελάτες.
Από απόσταση
Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να ενταθούν δρά-
σεις τηλεργασίας, όπως είναι το e-learning, το e-banking, το 
e-government κ.ά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις 
θα εντείνουν την παροχή υπηρεσιών από απόσταση, ενώ 
όπως έγραψε το περασμένο Σάββατο η «Κ», έχουν πολλαπλα-
σιαστεί οι παραγγελίες αγαθών από τα σούπερ μάρκετ. Τέλος, 
στην αγορά παρατηρείται έλλειψη φορητών Η/Υ, καθώς οι 
επιχειρήσεις επιχειρούν να τροφοδοτήσουν τους μελλοντικούς 
τηλεργαζόμενούς τους με Η/Υ και γρήγορες συνδέσεις Internet. 
Υπό αυτή την έννοια, οι εταιρείες πώλησης Η/Υ και συνδέσεων 
Internet αναμένεται να κάνουν «χρυσές δουλειές» τις επόμενες 
εβδομάδες.

Εργασίες κατασκευής Μετωπικών Σταθμών Διοδίων εκτελούνται 
–όπως αναφέρει το ΑΠΕ- κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και βρί-
σκονται σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταρεία κατασκευάζονται:
1. Οι Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων με αποκλεισμό της κυκλοφορίας 
κλάδων των κάτωθι κόμβων:
Α/Κ Ανατ. Σιάτιστας
Α/Κ Χαλάστρας
Α/Κ Προφήτη
Α/Κ Βρασνών-Ασπροβάλτας

Α/Κ Ελευθερούπολης
Α/Κ Αγίου Ανδρέα
Α/Κ Βαφέικων
Α/Κ ΒΙΠΕ Κομοτηνής.
2. Οι Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων χωρίς αποκλεισμό της κυκλοφο-
ρίας, στους κάτωθι κόμβους:
Α/Κ Παναγίας
Α/Κ Βαγιοχωρίου
Α/Κ Γαληψού/Ορφανίου
Α/Κ Μουσθένης

Α/Κ Μέστης.
3. Οι Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων Σιάτιστας και Αρδανίου
4. Στον Κάθετο Άξονα Α1 «Α/Κ Αξιού-Εύζωνοι» οι Πλευρικοί Σταθ-
μοί Διοδίων στον Α/Κ Πολυκάστρου, με αποκλεισμό της κυκλοφο-
ρίας κλάδων.
Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες επί της 
Εγνατίας Οδού μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό 
αριθμό 1077.

Στην κατεδάφιση κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στην Παλιά 
Πόλη των Χανίων, κυρίως πάνω στα αναχώματα των Ενετικών 
Οχυρώσεων, προχωρά ο δήμος Χανίων, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.    Η κατεδάφιση αφορά κτίσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί 
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις 

από ιδιώτες και φορείς σε χώρους ιδιοκτησίας του δήμου Χανίων 
ή του ελληνικού Δημοσίου. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου, «οι εργασίες, οι οποίες θα 
εκτελεστούν σταδιακά, έχουν ως στόχο την προστασία και ανάδει-
ξη του αρχαιολογικού χώρου των Οχυρώσεων και την ασφαλή 

χρήση των παρακείμενων δημόσιων ή ιδιωτικών ιδιοκτησιών».
Η σύμβαση για την κατεδάφιση των κτισμάτων υπογράφηκε από 
τον δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη και τον ανάδοχο εργολά-
βο του έργου και είναι προϋπολογισμού 74 χιλιάδων ευρώ.

«ΧΡΥΣΕΣ» ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
Στην αγορά παρατηρείται έλλειψη φορητών υπολογιστών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ   

ΧΑΝΙΑ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΝΕΤΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ   
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Οι ελληνικές εξαγωγές εισέρχονται σε μια πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο, όπως εκτιμούν οι εξαγωγείς και ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Εξαγωγέων δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις συνέ-
πειες του κορωνοϊού και ότι παραμένει σε ετοιμότητα για να 
προσφέρει την βοήθειά του στους Έλληνες εξαγωγείς.
H πρόεδρος κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη και το διοικητικό συμ-
βούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, χαιρετίζουν 
την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει την ελληνική οικο-
νομία από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Τα μέτρα που 
εξήγγειλε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης δείχνουν πως η Πολιτεία αντιλαμβάνεται το πρόβλημα 
και στέκεται αρωγός στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και 
στους εργαζομένους σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.
Ικανοποίηση υπάρχει και για τη βούληση της κυβέρνησης να 
προχωρήσει στη λήψη πρόσθετων μέτρων για τους κλάδους 

που πλήττονται και κυρίως στο μέτωπο της ρευστότητας. Η 
παροχή ρευστότητας, παράλληλα με την αναστολή πληρω-
μών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι 
ζωτικής σημασίας ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Η κήρυξη από τον ΠΟΥ του κορωνοϊού σε πανδημία και κατ’ 
επέκταση τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε όλο τον κό-
σμο για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού αναμένεται να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές.
 Ήδη, οι εξαγωγές μας θίγονται από το κλείσιμο των συνόρων 
στην Ιταλία, του νούμερο ένα πελάτη μας. Να σημειωθεί πως 
πέρυσι οι ελληνικές εξαγωγές στην ιταλική αγορά ανήλθαν σε 
3,63 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας πάνω από το 10% της συ-
νολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών.
Οι εξαγωγές μας επίσης θίγονται και όσον αφορά την μετα-
φορά των εμπορευμάτων από το κλείσιμο των συνόρων 

της Βουλγαρίας, η οποία αποτελεί κορυφαίο προορισμό των 
ελληνικών εξαγωγών αλλά και βασική δίοδος για την διοχέ-
τευση των ελληνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Όλα πάντως θα εξαρτηθούν από την διάρκεια του φαινομέ-
νου του ιού και την απόδοση των έκτακτων μέτρων. Ελπίζου-
με σε εξομάλυνση της κατάστασης το συντομότερο δυνατόν, 
προτού ανατραπεί πλήρως ο σχεδιασμός και εξανεμισθεί η 
δυναμική που είχε αποκτήσει ο κλάδος μας.
Οι ελληνικές εξαγωγές εισέρχονται σε μια πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο, και ήδη ο ΟΟΣΑ προβλέπει κάμψη της ζήτησης και επι-
βράδυνσης της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων παρακολουθεί στενά 
τις συνέπειες του κορωνοϊού και παραμένει σε ετοιμότητα για 
να προσφέρει την βοήθειά του στους Έλληνες εξαγωγείς».

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή η Ένωση 
Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών –ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμ-
βαση ζητούν από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα το 
μείζον θέμα της προστασίας της κύριας κατοικίας, δεδομένου 
ότι παύει κάθε προστασία στο τέλος Απριλίου 2020.
Ο νόμος 4605/2019 (η πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης) 
για την 
«προστασία της κύριας κατοικίας», απεδείχθη αναποτελε-
σματικός, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΚΠΟΙΖΩ και 
σημειώνει την εκτίμησή της, ότι απέτυχε να δώσει ανάσα σε 
όσους οφειλέτες κινδυνεύουν με πλειστηριασμό και η απο-
τυχία δεν οφείλεται στην απροθυμία των δανειοληπτών να 
σώσουν το σπίτι τους, αλλά στις πολλές και αυστηρές προϋπο-
θέσεις που τίθενται για την υπαγωγή στη διαδικασία και στους 
μη συμφέροντες όρους της ρύθμισης.
Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων της ΕΚΠΟΙΖΩ, από 1/7/2019 

έως 10/3/2020, απευθύνθηκαν 4.800 υπερχρεωμένοι κατα-
ναλωτές. Από αυτούς εισήλθαν στην πλατφόρμα 36 μέσω της 
ΕΚΠΟΙΖΩ, οι οποίοι εκ πρώτης όψεως πληρούσαν τις προϋπο-
θέσεις του νόμου.
Πιο συγκεκριμένα: 36 υπερχρεωμένοι εισήλθαν στην πλατ-
φόρμα, 14 μη επιλέξιμοι, 15 βρίσκονται σε εξέλιξη, σε 2 έγινε 
πρόταση από τον πιστωτή, αποδοχή από τον δανειολήπτη και 
επιδότηση από το κράτος, σε 5 δεν έγινε πρόταση και 3 από 
τους 5 πήγαν στο δικαστήριο.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ παραθέτει και τα στοιχεία της ΕΓΔΙΧ (Ειδικής Γραμ-
ματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), όπου, από τις 63.516 
που έχουν εισέλθει στη πλατφόρμα μέχρι τις 28/02/2019, 
κρίθηκαν επιλέξιμοι 2.509 και έγιναν προτάσεις για 986, απο-
δέχθηκαν 481 και επιδοτήθηκαν 420.
«Επειδή, σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, το δικαίωμα στη στέγη είναι 
θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νο, η ΕΚΠΟΙΖΩ και οι Ενώσεις Καταναλωτών - Μέλη της ΠΟ-

ΜΕΚ «Η Παρέμβαση» απαιτούν να δεσμευτεί η κυβέρνηση, 
άμεσα, ώστε:
   - Να κατοχυρώσει το δικαίωμα των οφειλετών που βρίσκο-
νται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής για δικαστική ρύθμιση 
των χρεών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, 
μέσω ενός μόνιμου μηχανισμού πτώχευσης φυσικών προ-
σώπων.
   - Να προστατεύσει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ιδιαίτερα 
αυτά που βρίσκονται σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία να 
αποπληρώσουν τα δάνεια τους και να δεσμευτεί ότι κανένας 
πολίτης δεν θα μείνει στο δρόμο.
   -Να διαφυλάξει και να ενισχύσει την πρόσβαση των κατανα-
λωτών σε αποτελεσματικές διαδικασίες δικαστικής και εξωδι-
καστικής ρύθμισης των χρεών τους.
   - Να αναστείλει προσωρινά όλους τους πλειστηριασμούς και 
να παρατείνει την ισχύ του Ν.4605/2019, έως ότου αντιμετω-
πιστεί το ζήτημα του κορωνοϊού».

Την εκτίμηση, ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι καλύτερες οι μετα-
κινήσεις των πολιτών που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινω-
νίες στο νομό Θεσσαλονίκης αφού “από το τέλος της επόμενης 
εβδομάδας και σταδιακά μέχρι τις 5 Απριλίου θα βγουν στους 
δρόμους άλλα 100 οχήματα τουλάχιστον”, εξέφρασε μιλώ-
ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού 
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΣΕΘ ΑΕ), Γιάννης 
Τόσκας. 
Μετά το πράσινο φως που άναψε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
παραχώρηση των 25 νέων περιαστικών γραμμών του ΟΑΣΘ 
στα ΚΤΕΛ “όλοι μας κινούμαστε εντατικά προκειμένου άμεσα 
να βγάλουμε τα 100 και πλέον οχήματα στους δρόμους και να 
ανακουφίσουμε τους πολίτες” επισήμανε. 
Σύμφωνα με τον κ Τόσκα, “έχει ολοκληρωθεί στο 80% η τοπο-
θέτηση των εκδοτικών και ακυρωτικών μηχανημάτων εντός 
των οχημάτων των ΚΤΕΛ και από την επόμενη εβδομάδα θα 

ξεκινήσουν τα νέα δοκιμαστικά δρομολόγια εξοικείωσης των 
οδηγών. Επίσης έχει ήδη προβλεφθεί, για διάστημα τριών ημε-
ρών τουλάχιστον, ένας οδηγός του ΟΑΣΘ να βρίσκεται δίπλα σε 
αυτόν του ΚΤΕΛ-όταν ξεκινήσουν επίσημα τα δρομολόγια - με 
στόχο να επιλύονται επί τόπου και άμεσα, ενδεχόμενα ζητήματα 
που θα προκύψουν στις διαδρομές”. 
Από το τέλος της επόμενης εβδομάδας πρόκειται να ενισχυθούν 
τρεις γραμμές στο νομό Θεσσαλονίκης, αυτές των 36 (Βούλγα-
ρη- Ζώνη Καινοτομίας), 66 (Θεσσαλονίκη- Θέρμη) και 67 (Τρι-
άδι- ΙΚΕΑ) συμπλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ και 
πρόσθεσε πως “σταδιακά μέχρι τις 5/4 θα δρομολογηθούν όλα 
τα οχήματα στις γραμμές που προβλέπεται να ενισχυθούν”.
Την προσεχή Δευτέρα 16/3 αναμένεται επίσης να συνυπογραφεί 
και η τριμερής σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΘ, ΟΣΕΘ και ΚΤΕΛ για 
την παραχώρηση των 25 περιαστικών γραμμών του οργανι-
σμού για περίοδο δύο χρόνων στα ΚΤΕΛ. 

Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε, σε σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ Ν. Σερρών 
Α.Ε., ΚΤΕΛ Ν. Χαλκιδικής Α.Ε. και ΚΤΕΛ Ν. Κιλκίς Α.Ε. ετοιμάζεται 
πυρετωδώς για την έναρξη υλοποίησης του έργου που θα χρη-
ματοδοτείται και θα εποπτεύεται από τον ΟΣΕΘ. “Υπηρετούμε 
τον μετακινούμενο πολίτη συνειδητά και αταλάντευτα, μαζί με 
τον πάροχο του έργου που είναι ο ΟΑΣΘ, σε συνεργασία με τα 
ΚΤΕΛ, όπως οι νόμοι προβλέπουν, με στόχο να εξομαλυνθεί η 
εξυπηρέτηση αμέσως μόλις προμηθευτεί ο ΟΑΣΘ και τα επιπλέ-
ον 150-200 μισθωμένα οχήματα. Ευελπιστούμε ότι στις αρχές 
του καλοκαιριού θα έχουμε πάνω από 480 λεωφορεία την ημέ-
ρα στην αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, γεγονός που 
μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον”, επισήμανε ο κ. Τόσκας.

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ: Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Η ΕΚΠΟΙΖΩ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ «ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙβΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΟΣΕΘ : Θα κυκλοφορούν 480 λεωφορεία την ημέρα
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Εξασθένιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομί-
ας λόγω του κορωνοϊού, διαβλέπει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, 
προβλέποντας ελλείψεις και άνοδο τιμών των πρώτων 
υλών και σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πρακτικές διαχείρισης 
«κόκκινων δανείων» μετά τις 30 Απριλίου, όταν απε-
λευθερώνονται οι διαδικασίες προστασίας ευάλωτων 
νοικοκυριών.
«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να 
αποδυναμώνονται. Οι διάφοροι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας, και ιδίως η βιομηχανία και η γεωρ-
γία, αν και η συμμετοχή τους στην παγκόσμια εφοδι-
αστική αλυσίδα είναι σχετικά περιορισμένη, θα υπο-
στούν τις συνέπειες μιας ενδεχομένως παρατεταμένης 
έλλειψης, και ανόδου τιμών, πρώτων υλών», αναφέρει 
ο Σύνδεσμος και προσθέτει: 

«Ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία ειδικότερα 
φαίνεται να εισέρχονται σε φάση συρρίκνωσης, μεγα-
λύτερης ή μικρότερης έντασης, αναλόγως της διάρκει-
ας των επιδράσεων του κορωνοϊού στην παραγωγή, 
τα εισοδήματα και την κατανάλωση. Είναι ευτυχής 
συγκυρία που η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκει την 
ελληνική οικονομία σε φάση ενίσχυσης της οικονομι-
κής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και 
του φιλοαναπτυξιακού περιβάλλοντος και θεσμικού 
πλαισίου. Από την άλλη μεριά, η πανδημία του κορω-
νοϊού και η έξαρση ασταθών πολιτικών παραγόντων 
που συνδέονται με τις προσφυγικές ροές και τις γεωπο-
λιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, θέτουν σε αμφισβήτηση τη στρατηγική της 
χώρας μας ως ελκυστικού και ανερχόμενου επενδυτι-
κού προορισμού, και κατ’ επέκταση επηρεάζουν αρνη-
τικά την οικονομική δραστηριότητα».

Ο Σύνδεσμος σημειώνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
(αναβολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστι-
κών υποχρεώσεων), τονίζοντας ότι είναι στη σωστή 
κατεύθυνση χωρίς, όμως, να αντιμετωπίζουν τυχόν 
προβλήματα ζήτησης λόγω επερχόμενης πτώσης της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τέτοιου είδους μέτρα, 
μεταξύ άλλων, συνιστούν οι επιστροφές φόρων και οι 
μειώσεις φόρων παρακράτησης. 
«Παρά τη στήριξη, πάντως, που παρέχεται διεθνώς, οι 
αγορές καταποντίζονται με ασυνήθιστα υψηλή έντα-
ση. Η κατάσταση αυτή, έτσι, προοιωνίζεται ισχυρές 
υφεσιακές επιπτώσεις, σε αχαρτογράφητα εν πολλοίς 
νερά, για τη διεθνή οικονομία, αλλά και στην ελληνική 
οικονομία υπό προϋποθέσεις. Πάντως αναμένεται ότι 
η λήψη μέτρων θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο εύρος 
και βάθος και θα επιταχυνθεί», καταλήγει ο ΣΕΒ.

Παρά τη σταθερή ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκα-
ετία, οι προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο υπηρε-
σιών ενδέχεται να μετριαστούν από την έξαρση του 
κορωνοϊού, τον πιθανό αντίκτυπο του στους τομείς 
παγκόσμιων ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρε-
σιών και τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση στο εμπόριο 
παγκόσμιων αγαθών, σύμφωνα με την τελευταία έκ-
θεση Global Economy Watch της PwC, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι υπηρεσίες αντιστοιχούν σε περίπου 23% των πα-
γκόσμιων εξαγωγών και ενώ σε γενικές γραμμές 
εξαιρούνται των δασμών που επιβάλλονται λόγω 
των κλιμακούμενων εμπορικών πολέμων, ο ρυθμός 
ανάπτυξης τους αποτυπώνει τον άμεσο συσχετισμό με 
την ανάπτυξη στις εξαγωγές προϊόντων. Αναδεικνύ-
εται έτσι, η άμεση σχέση μεταξύ του διασυνοριακού 
εμπορίου προϊόντων και της ζήτησης για παγκόσμιες 
υπηρεσίες μεταφορών.
Σε επίπεδο μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
ορίζοντα, οι προοπτικές για το εμπόριο παγκόσμιων 
υπηρεσιών είναι πιο θετικές λόγω των συνεχιζόμενων 
τεχνολογικών εξελίξεων, της βελτιωμένης πρόσβασης 
σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την αύξηση του 
πραγματικού εισοδήματος στις αναδυόμενες αγορές. 

Τα αποτελέσματα της μετακίνησης της παγκόσμιας 
οικονομικής ισχύος από τη Δύση στην Ανατολή που 
ξεκίνησε με τον κλάδο μεταποιημένων προϊόντων πλέ-
ον διευρύνεται πλέον και στον κλάδο υπηρεσιών. Το 
μερίδιο των G7 έχει πέσει σταθερά από το 45% το 2005 
στο 38% το 2018 ενώ το μερίδιο των Ε7 έχει αυξηθεί 
από το 9% στο 12%.
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποτελούν τον κορυφαίο εξα-
γωγέα υπηρεσιών κατέχοντας μερίδιο που αντιστοιχεί 
σε 14% της παγκόσμιας αγοράς. Έπονται το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία με ποσοστά 5-6%. 
Η Κίνα αποτελεί τον 5ο μεγαλύτερο εξαγωγέα υπηρε-
σιών, πάνω από την Ολλανδία, την Ισπανία και την 
Ιταλία με τις εξαγωγές να αυξάνονται ετησίως, από 
το 2010, κατά ένα μέσο ποσοστό της τάξης του 8% σε 
πραγματικά δολάρια ΗΠΑ. Επίσης, η Ινδία έχει ξεπερά-
σει την Ιαπωνία φτάνοντας στην 8η θέση στην παγκό-
σμια κατάταξη των εξαγωγέων υπηρεσιών το 2018, 
από την 14η το 2005. 
Παγκοσμίως, ο ταχύτερα αυξανόμενος κλάδος από 
το 2005 είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπολο-
γιστών και πληροφοριών, με τις αναδυόμενες αγορές 
να κυριαρχούν. Το μερίδιο του συγκεκριμένου κλάδου 
στις παγκόσμιες εξαγωγές υπηρεσιών έχει αυξηθεί από 

7% σε 10% τα τελευταία 15 χρόνια ενώ με την προβλε-
πόμενη αύξηση των χρηστών του διαδικτύου παγκο-
σμίως από 60% του παγκόσμιου πληθυσμού σε 90% 
το 2030, φαίνεται ότι η άνοδος θα συνεχιστεί.
Στην πλειοψηφία τους, οι αρχικές οικονομικές αναλύ-
σεις για το δυνητικό αντίκτυπο του κορωνοϊού επικε-
ντρώθηκαν στη σύγκριση με την έξαρση του SARS το 
2003, οπότε και η κινεζική οικονομία αναλογούσε λι-
γότερο από το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους ισο-
τιμιών αγοραστικής δύναμης (PPP). Σήμερα, στην Κίνα 
αντιστοιχεί σχεδόν το 20%, καθώς και περίπου 11% 
των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών (προϊόντων 
και υπηρεσιών), επομένως ο οικονομικός αντίκτυπος 
ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με 
εκείνον του SARS.
Επιπλέον, σε συνέχεια της εισόδου της Κίνας στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο η εξάρτηση των επιχειρήσεων 
από εφοδιαστικές αλυσίδες που σχετίζονται με αυτή, 
με τις εξαγωγές των οικονομιών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας να εξαρτώνται ακόμη περισσότερο από την Κίνα 
ως πηγή εισροών, σε σύγκριση με άλλες προηγμένες 
οικονομίες της Δύσης. 

ΣΕβ: ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ιδιαίτερη προσοχή στα «κόκκινα δάνεια» μετά από τις 30 Απριλίου

ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΝΤΑΣΕΙΣ 
Και η έξαρση του κορωνοϊου, σύμφωνα με την PwC   
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«Αύριο, όχι μόνο θα μας θαυμάζουν, αλλά θα μας αντιμε-
τωπίζουν ως παράδειγμα». Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας 
Τζουζέπε Κόντε είναι πεπεισμένος ότι τα δραστικά μέτρα 
που αποφάσισε η κυβέρνησή του θα επιτύχουν την επι-
βράδυνση της εξάπλωσης της επιδημίας στην Ιταλία.
Η Ιταλία, όπως σημειώνει το ΑΠΕ είναι μακράν η πλέον 
πληγείσα χώρα στην Ευρώπη, η δεύτερη στον κόσμο, με 
περισσότερους των 800 νεκρούς και περί τα 12.500 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα. Τα 60 εκατομμύρια των κατοίκων 
της δεν μπορούν να μετακινηθούν παρά για επαγγελμα-
τικούς ή ανωτέρας βίας λόγους και οποιαδήποτε συγκέ-
ντρωση έχει απαγορευθεί. 
Ο περιορισμός είναι αποτελεσματικός; 
«Οι ιοί προκαλούν επιδημίες, αλλά τις επιδημίες τις διαχει-
ρίζονται οι άνθρωποι και αυτοί , κατά συνέπεια, μπορούν 
να τις σταματήσουν», εξηγεί η ιολόγος Elisabetta Gropelli, 
καθηγήτρια στο St. George University του Λονδίνου.
«Τα μέτρα περιορισμού είχαν τεράστιο αποτέλεσμα στην 
Ουχάν (την εστία της κινεζικής επιδημίας), όπως και στις 
προηγούμενες επιδημίες όπως του Εμπολα στην Αφρική 
και στην Ισπανική Γρίπη το 1918. «Τα μέτρα αποκλεισμού 
στην Ιταλία μπορούν άρα να επιτύχουν την ανάσχεση και 
την επιβράδυνση του αριθμού των νέων κρουσμάτων, 
γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει την πίεση επί των 
νοσοκομείων της χώρας», λέει. 
Για πόσο καιρό θα πρέπει να σταματήσει η ζωή 
στη Ιταλία;
Ο Τζουζέπε Κόντε διαβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα θα 
είναι ορατά σε δύο εβδομάδες. Στην Κίνα, τα μέτρα πε-
ριορισμού φαίνεται ότι έχουν επιτρέψει τον έλεγχο της 

επιδημίας, αλλά οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι για την 
χρονική περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να παραμεί-
νουν σε εφαρμογή στην Ιταλία.
«Αντίθετα με την κατάσταση στην Ουχάν όπου ήταν δυ-
νατό να αποφευχθεί η παγκόσμια επιδημία, η Covid-19 
διαδίδεται ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο», εξηγεί ο Paul 
Hunter, καθηγητής Ιατρικής του University of East Anglia. 
«Ετσι, όταν θα χαλαρώσουν οι περιορισμοί στην Ιταλία, 
είναι πιθανόν να υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός κρου-
σμάτων στις γειτονικές χώρες τα οποία θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε νέα εξάπλωση της επιδημίας στην Ιταλία».
Η επιστροφή των Ιταλών του Νότου στα σπίτια 
τους είναι ανησυχητική; 
Το Σάββατο, φήμες κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρω-
σης για επικείμενα μέτρα αποκλεισμού στην βόρεια Ιτα-
λία, πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Χιλιάδες Ιταλοί 
του νότου που εργάζονταν στον βορρά επέστρεψαν στα 
σπίτια τους , με κίνδυνο να μεταφέρουν τον ιό μαζί τους. 
Ακόμη και αν οι αριθμοί είναι χαμηλοί στην νότια Ιταλία, 
η έξοδος αυτή είναι «σοβαρή» και «είναι βέβαιο ότι δεν 
βοήθησε στην ανάσχεση της επιδημίας», εξηγεί στο AFP 
ο Roberto Burioni , καθηγητής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Vita-Salute San Raffaele του Μιλάνου. 
Η νότια Ιταλία μπορεί να αντιμετωπίσει την παν-
δημία; 
Πλούσια, η περιοχή του Μιλάνου, η πλέον πληγείσα, δι-
αθέτει ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα υγείας 
στον κόσμο. Ωστόσο, οι γιατροί φοβούνται ότι το σύστημα 
υγείας θα «κρασάρει». Τα νοσοκομεία της νότιας Ιταλίας 
είναι λιγότερο εξοπλισμένα και πάσχουν από έλλειψη προ-

σωπικού ακόμη και σε ομαλές περιόδους. Περίπου «το 
40% των μονάδων ΜΕΘ της νότιας Ιταλίας δεν λειτουρ-
γούν εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού», 
συνοψίζει στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο καθηγητής 
Alessandro Vergallo, πρόεδρος του συνδικάτου εντατικο-
λόγων της Ιταλίας. 
Πότε θα υπάρξει επιδημιολογική κορύφωση; 
Είναι αδύνατον να προβλεφθεί. Με βάση τα μαθηματικά 
μοντέλα του 2009 για την πανδημία του H1N1, η επιδη-
μιολόγος Stefania Salmaso, του Instituto Superiore di 
Sanita της Ιταλίας, κάνει επιφυλακτικά λόγο στην εφημε-
ρίδα Avvenire για πιθανή είσοδο του ιού της Ιταλίας «προς 
το τέλος του Ιανουαρίου» και για πιθανό σημείο κορύφω-
σης (pic) της επιδημίας «στα μέσα του Απριλίου (!)». 
Γιατί η θνητότητα είναι πιο υψηλή στην Ιταλία; 
Αν ληφθεί υπ’ όψιν ο απολογισμός της χθεσινής ημέρας, 
το ποσοστό θνητότητας (ο λόγος του αριθμού νεκρών 
προς τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων) είναι 
6,6% στην Ιταλία, έναντι 2% έως 2,5% στην Κίνα.
Ομως απέναντι στην πανδημία αυτή, οι πιο ηλικιωμένοι 
είναι και πιο ευάλωτοι. Η Ιταλία είναι μία χώρα ηλικιωμέ-
νων, με τον περισσότερο ηλικιωμένο πληθυσμό της Ευ-
ρώπης, σε πλήρη υπογεννητικότητα, με μέση ηλικά τα 46 
χρόνια. Αν γίνει αναλογισμός προς κάθε ηλικιακή ομάδα, 
«τα ιταλικά ποσοστά (θνητότητας) είναι στην πραγματι-
κότητα χαμηλότερα από τα ποσοστά των Κινέζων», δή-
λωσε ο διευθυντής του τμήματος Λοιμωδών Νόσων του 
Instituto Superiore di Sanita Giovanni Rezza.

Η εγκατάλειψη του δόγματος των ισοσκελισμένων προ-
ϋπολογισμών συζητείται πλέον έντονα ακόμη και στους 
κόλπους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), 
ενόψει των οικονομικών συνεπειών της κρίσης του κορω-
νοϊού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
«Δεν θέλουμε να το εγκαταλείψουμε με ελαφριά καρδιά, 
αλλά θα γίνει ό,τι είναι αναγκαίο» , δήλωσε ο αντιπρόε-
δρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU Αντρέας 
Γιονγκ, διευκρινίζοντας ότι οι ισοσκελισμένοι προϋπο-
λογισμοί αποτελούν θεμελιώδη αρχή του κόμματός του, 
ως μέτρο δικαιοσύνης προς τις επόμενες γενιές, «αλλά όχι 

ιδεολογία». Ο κ. Γιουνγκ επισήμανε ότι πολλές γερμανικές 
επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν άμεσο πρόβλημα ρευ-
στότητας και ζήτησε να δημιουργηθεί μια δέσμη μέτρων 
τα οποία θα αποτρέψουν σοβαρότερη κρίση. Ως κριτήριο 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων πρότεινε να υπολογι-
στούν τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.
Ανάλογη θέση έλαβε και ο αρχηγός των Φιλελευθέρων 
(FDP) Κρίστιαν Λίντνερ: «Δεν πρέπει να υπάρχουν επι-
δοτήσεις και εκλογικά δώρα. Στην περίοδο όμως μιας 
κρίσης δεν πρέπει οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί να 
αντιμετωπίζονται ως δόγμα με το οποίο δεσμεύουμε την 

ικανότητα του κράτους να ενεργεί και δυσχεραίνουμε την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων», δήλωσε ο κ. 
Λίντνερ και τόνισε ότι «πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτη-
το», χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν νέα χρέη, καθώς, 
όπως είπε, το κράτος διαθέτει αρκετό αποθεματικό και 
πρέπει να το χρησιμοποιήσει.
Σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς και ο 
υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ αναμένεται να ανα-
κοινώσουν δέσμη μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΙΤΑΛΙΑ;

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Θέματα οικονομίας, εργασιακών σχέσεων, εκπαιδευτικά 
αλλά και ζητήματα που άπτονται του προσωπικού κλά-
δων υγείας ρυθμίζονται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στην 
9σέλιδη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έχει τίτ-
λο, «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και η οποία 
δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Προσλήψεις προσωπικού κλάδων υγείας
   Με βάση την Π.Ν.Π., «για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενερ-
γών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων 
ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τε-
χνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας υγείας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής 
κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα 
καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρι-
κό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως 
προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 
για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχε-
τικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύει και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πί-
στωσης των φορέων. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων δι-
ατάξεων, να προσλαμβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας προσωπικό όλων των κλάδων 
και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές 
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη παροδι-
κών αναγκών. Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνε-
ται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και με βάση 
τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 
(Α΄ 28), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του 
Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η διάρκεια 
της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται 
με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας 

και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις προσλήψεις της 
παρούσας παραγράφου».
   Αντίστοιχες είναι οι προβλέψεις και για τη διάθεση ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού μεταξύ νοσοκομείων.
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. - είσπραξης βεβαι-
ωμένων οφειλών και παράταση για δόσεις και 
ασφαλιστικές εισφορές
   Αναφορικά με την καταβολή Φ.Π.Α. προβλέπονται 
ειδικότερα τα εξής: «Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οι-
κονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία 
καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου 
προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα 
παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής 
είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με 
τόκους ή προσαυξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορί-
ζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά πε-
ριοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας 
καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος». (Με άλλο άρθρο παρατείνεται η ανα-
στολή καταβολής Φ.Π.Α. στις πληγείσες επιχειρήσεις που 
είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook»).
   Σε επιχειρήσεις εξάλλου που «επλήγησαν οικονομι-
κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία κατα-
βολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων 
οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και 
οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προ-
θεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων 
οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφει-
λόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυ-
ξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά 
από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται 
οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το 
χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής 
και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και 
των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρα-

τείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους 
απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό 
ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή 
εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσε-
ων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή 
προσαυξήσεις».
Παράταση για επιδόματα
   Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης 
και γέννησης, ελήφθησαν τα εξής μέτρα: «Εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προ-
γράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 
235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί 
η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους 
τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του 
ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα 
η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος 
αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος 
έτους. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του 
επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του 
άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ή εφόσον δεν υπο-
βληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους 
ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου 
του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) 
μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμ-
ματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος 
έτους.
   (…) Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 
17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β΄ 
490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόμα-
τος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 
30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλ-
λεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του 
ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδο-
τημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη 
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινό-
τητας ή σε Δήμο…».

Συνέχεια στη σελίδα 16

ΟΙ ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 15

Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής 
   Σύμφωνα με την Π.Ν.Π., «για χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 
διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου 
είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστα-
σίας από τη διάδοσή του, καθώς και παροχής υπηρε-
σιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται 
από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας 
ή εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών ή από την 
ΑΑΔΕ, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε 
σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημο-
σίων συμβάσεων.
Διατάξεις για Ο.Τ.Α.
   «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των απο-
φάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί 
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς (…), είτε διά 
τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό 
μέσο», προβλέπει σχετικά η Π.Ν.Π. Εξάλλου, «οι Δήμοι 
και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες 
συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγ-
μάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
Λειτουργία δικαστηρίων
   Αναφορικά με τα δικαστήρια, και «προς τον σκοπό 
της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης 
κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβληθεί το 
μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής 
της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 
της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των στρατι-
ωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών».
Μαθήματα σε Α.Ε.Ι. εξ αποστάσεως
   Για το χώρο της εκπαίδευσης, «σε περίπτωση προσω-
ρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) (…) 
και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή 
απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., 
δύναται να διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
σχετικής εθνικής διάταξης», αναφέρεται στην Π.Ν.Π.
   Επίσης, «οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Του-
ρισμού (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Ξενα-
γών) και τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να πα-
ρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19».
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής
   Συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται και για τους αλ-
λοδαπούς που ζουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα: «Με 
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
(…) δύναται να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμο-
νής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, 
οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των 
μέτρων, καθώς και να καθοριστεί προθεσμία για την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερι-
κών και Μετανάστευσης και Ασύλου και στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής του 
κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου κατά πε-
ρίπτωση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με 
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
δύναται να παραταθεί η ισχύς των τίτλων διαμονής 
και να καθοριστεί προθεσμία(…) και στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής 
κοινού στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου 
(Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια 
Ασύλου) και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς 
επίσης και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμ-
ματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου(…). Με απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να 
παραταθεί η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Αιτούντων 
Διεθνούς Προστασίας (Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαμο-

νής και Ταξιδιωτικών Εγγράφων (…) και να καθορι-
στεί προθεσμία (…) Με όμοια απόφαση δύναται να 
παραταθεί και κάθε άλλη προθεσμία που συνδέεται με 
τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αι-
τημάτων διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού».
Διατάξεις Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
   «Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύνα-
ται για λόγους δημόσιας υγείας και κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δη-
μόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να κη-
ρύσσει, με απόφασή του, περιοχές της Επικράτειας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 2. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) πα-
ρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί-
ας (Γ.Γ.Π.Π.) για λόγους επιχειρησιακής προετοιμασίας 
και λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, 
δίχως τον προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυ-
τότητας των υποκειμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώ-
νυμο)», αναφέρεται επίσης.
Ματαίωση παρελάσεων -Μετάδοση ενημερω-
τικών μηνυμάτων
   Όπως είναι ήδη γνωστό, «για την αποφυγή του κιν-
δύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ματαιώ-
νονται οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις 
της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την 
Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και οι 
παρελάσεις στις τοπικές επετείους απελευθέρωσης πό-
λεων έως και τις 12.4.2020».
   Τέλος με την Π.Ν.Π. λαμβάνεται μέριμνα για τη με-
τάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων: «Οι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί 
ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμ-
βέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά 
μηνύματα διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για 
την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Η συχνότητα μετάδοσης ορίζεται ως ένα μήνυμα ανά 
ώρα. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και 
απαλλάσσεται από κάθε τέλος».

ΟΙ ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο, η 
οποία καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων 
για τον κορωνοϊό  στο Δημόσιο.
Η εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Θεοδω-
ρικάκου  αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την 
προστασία από τον κορωνοϊό
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η από 11/3/2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 
55/11.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορι-
σμού της διάδοσής του». Με σκοπό την ενημέρωση 
των εργαζομένων και των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά 
την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό 
COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες και τα προλη-
πτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού, σας γνωρί-
ζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:
Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
1. Πεδίο εφαρμογής
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σχετικής ΠΝΠ, στο πε-
δίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων εμπίπτουν 
οι εξής: Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες 
υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ 
βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, οι οποίοι εφεξής θα αναφέρονται 
για τους σκοπούς της παρούσας ως υπάλληλοι του 
Δημοσίου.
2. Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων
Σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου έχουν 
τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λει-
τουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργι-
κών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α’ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορω-
νοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και 
την τάξη της Γ’ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν 
από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα ανα-
στολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων 

στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.
Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας για τον ανω-
τέρω σκοπό:
•     οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρ-
μόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω 
προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού 
ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της 
υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλο-
νται αποδοχές και
•     η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική 
άδεια.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση της εν 
λόγω ειδικής άδειας είτε συνεχόμενα είτε διακεκομ-
μένα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την 
αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ειδικής άδειας απου-
σίας, θα υπολογίζουν την άδεια ανά τετραήμερο 
χρήσης, οπότε και η μία εκ των τεσσάρων συνολικά 
ημερών απουσίας θα αποτελεί κανονική άδεια. Σε 
περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, 
ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργί-
ας των σχολικών μονάδων, των βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο 
των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, 
οπότε και δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός ανά τε-
τραήμερο, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες 
απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της 
άδειας ειδικού σκοπού:
Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, οι υπάλληλοι:
•     ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση 
Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λει-
τουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας, όπου 
φοιτά το τέκνο τους και
•     προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση 
από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη 
συγκεκριμένη δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμε-
σης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι 
υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυν-
ση Προσωπικού και τα προσκομίζουν εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.
Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να δια-
σταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, 
βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανω-
τέρω ενέργειες από πλευράς των υπαλλήλων του 
Δημοσίου δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής 
αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών 
μονάδων και σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει 
ήδη ενημερώσει στο παρελθόν για φορέα εκπαίδευ-
σης, στον οποίο φοιτά το τέκνο του και προκύπτει 
ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας.
4. Περιπτώσεις και τρόπος χορήγησης της ειδικής 
άδειας:
Η ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω χορηγείται, κατά 
περίπτωση, ως εξής: α) Αν και οι δύο γονείς είναι 
υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής: με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 
στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο 
κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια 
δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της 
ειδικής άδειας εκ περιτροπής, η οποία για να χαρα-
κτηριστεί ως άδεια ειδικού σκοπού κατά τα ανωτέρω, 
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τεσσάρων ημε-
ρών ανά γονέα. Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο 
γονέων υπαλλήλων του Δημοσίου απασχολείται σε 
φορέα, του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία (π.χ. 
σχολεία) και δεν απασχολείται για το λόγο αυτό σε 
άλλη υπηρεσία δεν χορηγείται η ειδική άδεια.
β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον 
ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της άδειας ειδικού 
σκοπού, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλω-
σης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα 
περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ 
αποστάσεως ή περί μη τροποποίησης του ωραρίου 
και του τρόπου οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
κατά το άρθρο 4 της ίδιας ως άνω ΠΝΠ.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 4 της 
σχετικής ΠΝΠ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, αντίστοι-
χα θέματα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό το-
μέα, οπότε και οι Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 5 που αφο-
ρούν σε υπαλλήλους του Δημοσίου να ελέγξουν και 
τα αντίστοιχα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα, κατά το μέρος που ο/η σύζυγος 
του υπαλλήλου του Δημοσίου εργάζεται στον ιδιω-
τικό τομέα. 
Συνέχεια στη σελ. 18

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Ειδικά, σε περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/ της υπαλ-
λήλου του Δημοσίου απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα 
και έχει τροποποιηθεί το ωράριο εργασίας ή ο τρόπος 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας του/της, στον/ στην 
υπάλληλο του Δημοσίου χορηγείται υποχρεωτικά, ανε-
ξαρτήτως της αίτησης του/ της υπαλλήλου, η διευκό-
λυνση του μειωμένου ωραρίου του άρθρου 5 της ΠΝΠ. 
Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ειδικού 
σκοπού χορηγείται κατ’ εξαίρεση μόνο εφόσον με βάση 
το αντικείμενο της υπηρεσίας και τα καθήκοντα που 
ασκεί, ο/η υπάλληλος δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου.
Εξυπακούεται ότι δεν δικαιούται να κάνει χρήση της 
ειδικής άδειας ο υπάλληλος του Δημοσίου, του οποίου 
ο/η σύζυγος εργάζεται σε επιχείρηση του ιδιωτικού 
τομέα, της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει, προκειμένου να είναι δυνατή η 
δικαιολογημένη κατά τα ανωτέρω χορήγηση άδειας 
ειδικού σκοπού, ο υπάλληλος του Δημοσίου να προ-
σκομίζει κάθε σχετικό απαιτούμενο δικαιολογητικό από 
τον εργοδότη του/ της συζύγου που εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα, ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν τελεί σε 
αναστολή λειτουργίας και σε περίπτωση αδυναμίας 
προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού προσκομί-
ζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του υπαλλήλου του Δη-
μοσίου είναι ελεύθερος επαγγελματίας, η χορήγηση της 
άδειας ειδικού σκοπού στον υπάλληλο του Δημοσίου 
θα εξετάζεται κατά περίπτωση και βάσει προσκομιζό-
μενων από τον υπάλληλο του Δημοσίου δικαιολογητι-
κών, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυ-
νατή η φροντίδα των τέκνων να ασκηθεί από τον/την 
σύζυγο ελεύθερο επαγγελματία, λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων.
Τα ως άνω αποτελούν κρίσιμα στοιχεία προκειμένου να 
τηρείται αφενός η νομιμότητα κατά τη χορήγηση της εν 
λόγω άδειας και αφετέρου προκειμένου να πληρούται ο 
σκοπός χορήγησής της.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου 
που απασχολείται στους φορείς που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ, απουσιάζει με οποιαδήποτε 
άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρε-
σιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για 
το οποίο γίνεται αίτηση χορήγησης της άδειας ειδικού 
σκοπού, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της 
οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυ-
γος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας, 
καθώς η φροντίδα των τέκνων δύναται να παρασχεθεί 
από τον γονέα που τελεί σε άδεια. Εξυπακούεται ότι σε 
περίπτωση που η σύζυγος απουσιάζει με άδεια μητρό-
τητας, λόγω κυήσεως ή λοχείας, ο σύζυγος υπάλληλος 
του δημοσίου δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.
δ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου 
δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει 
χρήση της ειδικής άδειας, με εξαίρεση την περίπτωση 
κατά την οποία ο γονέας, που δεν εργάζεται, νοσηλεύε-
ται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή 
είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα 
από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλω-
σης. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι για τις διατάξεις 
της παρούσας ΠΝΠ ως σύζυγος ΑμεΑ κατά τα ανωτέρω 
είναι το άτομο που λόγω της αναπηρίας λαμβάνει επί-
δομα από τον ΟΠΕΚΑ, οπότε και στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού τα σχετικά δικαιολογητικά περί καταβο-
λής του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.
ε) Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή τέκνου γεννη-
μένου εκτός γάμου την ειδική άδεια δικαιούται ο/η γο-
νέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.
Η ίδια διευκόλυνση ισχύει και για γονείς τέκνων που 
φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 
των παιδιών.
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ήδη από το αρχείο της 
υπηρεσίας το επάγγελμα ή ο φορέας απασχόλησης του/ 
της συζύγου γονέα υπαλλήλου προσκομίζεται σχετική 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση.
5. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας κατά τα ανωτέρω, 
οι υπάλληλοι του Δημοσίου δύνανται, κατόπιν αίτη-

σής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασί-
ας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση 
των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευ-
κόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος 
υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να 
απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωρα-
ρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν 
του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχό-
λησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγμα-
τική υπηρεσία.
Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του 
προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης 
της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου.
Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης 
απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε 
ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου 
των δημοσίων υπηρεσιών.
Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό 
τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργα-
σίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής ΠΝΠ, ο/η 
υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει 
τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργα-
σίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν 
εργάζεται ο/η γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό 
τομέα, ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου κα-
θορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.
Παράδειγμα:
Σε περίπτωση γονέων που είναι και οι δύο υπάλληλοι 
του Δημοσίου, σε υπηρεσίες που είτε λειτουργούν σε 
βάρδιες είτε όχι και ένας εκ των δύο υποβάλλει αίτη-
ση μειωμένης απασχόλησης κατά τις ώρες 7.00-13.00 
και ο άλλος για τις ώρες 14.00-20.00, προκειμένου να 
έχουν τη δυνατότητα φροντίδας των τέκνων τους, κατά 
την εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεωτικά η υπηρεσία 
θα λειτουργήσει κατά τις ως άνω απογευματινές ώρες. 
Το ίδιο ισχύει εάν ο ένας γονέας είναι υπάλληλος του 
Δημόσιου και ο άλλος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. 
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Τέλος, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης είναι δυνατό, 
κατόπιν ενημέρωσης των προϊσταμένων τους, οι γονείς 
υπάλληλοι που θα συνεχίσουν να απασχολούνται κατά 
πλήρες ωράριο, για όσο διάστημα έχει ανασταλεί η λει-
τουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
και των σχολικών μονάδων και εφόσον αυτό είναι απα-
ραίτητο για την εξυπηρέτηση φροντίδας των τέκνων 
τους, να τροποποιούν εκτάκτως την ημερήσια ώρα 
προσέλευσης και αποχώρησής τους, κατά παρέκκλιση 
του ωραρίου εργασίας που έχουν επιλέξει κατ’ εφαρμο-
γή των διατάξεων της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-
6-2006 υπουργικής απόφασης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των 
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. 
Για την εύρυθμη λειτουργία ωστόσο των υπηρεσιών, 
θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά και η αρμόδια Δι-
εύθυνση Προσωπικού για την σχετική συναίνεση από 
τον αρμόδιο προϊστάμενο της κατ’ εξαίρεση αυτής αλ-
λαγής ωραρίου εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό βάσει των 
αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας και των καθηκόντων του 
υπαλλήλου.
6. Προσωπικό Υπουργείου Υγείας, φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας, Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και το ένστολο 
προσωπικό
Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως 4 
του αρ. 5 της σχετικής ΠΝΠ, για τους υπαλλήλους που 
απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, 
στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 
τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσω-
πικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαί-
νονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων 
των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι 
δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι 
ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι 
δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν 
και τα καθήκοντα που ασκούν.
7. Εκ περιτροπής εργασία- προσωπικό ασφαλείας
Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία 
πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δη-
μόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικεί-

ου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 
φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων 
που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, 
με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον 
ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην 
περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση 
του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ απο-
στάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων.
8. Ώρες προσέλευσης κοινού
Με την παρ. 7 του αρ. 5 της ΠΝΠ προβλέπεται κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά 
στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας 
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με από-
φαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός 
των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως 
και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική 
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Ειδικά σε περίπτωση κατ’ επείγουσας ανάγκης περιο-
ρισμού των ωρών εισόδου του κοινού σε ποσοστό με-
γαλύτερο του 50% ή καθολικής έκτακτης απαγόρευσης 
εισόδου του κοινού για συγκεκριμένο διάστημα είναι 
δυνατή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικεί-
ου φορέα η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 
του άρθρου 1 του ν.1157/1981 σε συνδυασμό με τα ανα-
φερόμενα στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 
εγκύκλιο (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής 
απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο 
τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο 
εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου να απο-
φεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερο-
μένων, οπότε και αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία της 
δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
υπάρχει σχετική εμφανής ανακοίνωση στις ιστοσελίδες 
των φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρε-

σία για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων 
πολιτών.
Εξυπακούεται ότι μετά το πέρας ισχύος της εν λόγω 
απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περί-
πτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού.
Εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη η λήψη του ως άνω μέ-
τρου, το κοινό που εισέρχεται στις υπηρεσίες θα πρέπει 
να περιορίζεται κατά την κρίση της οικείας υπηρεσίας 
(π.χ. προτεραιότητα σε κοινό που πρέπει να εξυπηρετη-
θεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών) με σαφείς οδηγίες 
που θα δοθούν από την αρμόδια υπηρεσία κάθε φορέα 
στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την υποδοχή 
και εξυπηρέτηση του κοινού.
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου/
γραμματείας αλλά και εν γένει για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων 
και την αποφυγή συγχρωτισμού συνιστάται η εξυπη-
ρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, να γίνεται με 
ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.
Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Στο πλαίσιο τόσο της προστασίας της υγείας του προ-
σωπικού του Δημοσίου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, 
όσο και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εν λόγω έκτα-
κτης ανάγκης:
Υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του αρ. 5 της ΠΝΠ και ανήκουν σε ευπα-
θείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι 
σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη 
του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού 
του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε 
υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για 
τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφα-
σης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των 
υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας. Η άσκηση των κα-
θηκόντων αυτών από τους εν λόγω υπαλλήλους για 
τον ανωτέρω λόγο διενεργείται υποχρεωτικά από την 
Υπηρεσία και οι υπάλληλοι, τους οποίους αφορά, είναι 
υποχρεωμένοι για την άσκηση των καθηκόντων αυτών 
για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. 

Συνέχεια στη σελ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

20

Συνέχεια από τη σελ. 19

Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται 
τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και 
όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον 
επιθυμούν την μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την 
άσκηση των προαναφερόμενων καθηκόντων, δύνανται να 
απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (κα-
νονική, αναρρωτική κλπ).
Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.
Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ Α’ 42) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιο-
ρισμού της διάδοσης του κορωνοϊού». Περαιτέρω, στην ιστοσε-
λίδα          του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19, έχουν αναρτη-
θεί πληροφορίες για τον ιό και οδηγίες προς τους πολίτες και από 
τον φορέα αυτό παρέχεται εξειδικευμένη πληροφόρηση για πε-
ριπτώσεις πιθανής επαφής με ύποπτο κρούσμα καθώς και για τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Επιπλέον, σχετική είναι 
και η αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 16393/9-3-2020 εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
σε χώρους εργασίας» (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η).
Ειδικότερα, βασική υποχρέωση είναι η λήψη κάθε μέτρου που 
απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι, 
που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε 
κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των δημοσιών 
υπηρεσιών, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας/Ελεγκτή 
Ιατρό, εφόσον υπάρχει, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης της διάδοσης της νόσου στους χώρους εργασίας και 
να εφαρμόζουν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που 
αφορούν ιδίως στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, 
μέσα από την ενημέρωσή τους και τη διάθεση των απαραίτητων 
υλικών και μέσων για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι 
θα πρέπει:
•     Να παρέχονται τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των 
χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ή αλκο-
ολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι 
αίθουσες αναμονής και οι διάδρομοι.
•     Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απολύμανση με 
αντισηπτικό διάλυμα των επιφανειών στο χώρο εργασίας (π.χ. 
γραφεία ή τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα, τηλέφωνα, 
πληκτρολόγια, επιφάνειες στα ασανσέρ, κλπ), με τα οποία έρχο-
νται σε συχνή επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό.
•     Να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση 
επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με φυσική ή τεχνητή 
κυκλοφορία καθαρού αέρα.

•     Να υπάρχει ενημέρωση για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετι-
κά με τα μέτρα πρόληψης σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας/
Ελεγκτή Ιατρό, όπου υπάρχει, και για το σχετικό ενημερωτικό 
υλικό που είναι διαθέσιμο από τον ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας την 
ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής.
Σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων αναφέρεται ότι 
θα πρέπει:
•     Να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η 
προσεκτική υγιεινή των χεριών αποτελεί την πρώτη γραμμή 
άμυνας κατά των λοιμώξεων. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται 
συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή 
να γίνεται χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και να αποφεύγεται 
η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, καθώς με αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός.
•     Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς απο-
φυγή της μετάδοσης μέσω σταγονιδίων: π.χ. να καλύπτουν τη 
μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνί-
ζονται.
•     Σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτωματολογία (πυρε-
τό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή) ή σε περίπτωση επαφής με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ. Ιδιαί-
τερη μέριμνα θα πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες, ήτοι τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσή-
ματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, 
σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω 
αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών συνιστάται η περαιτέρω υιοθέτηση των 
κάτωθι μέτρων:
-χρήση μέσων, όπως η τηλεδιάσκεψη (π.χ. κατά τη λειτουργία 
συλλογικών οργάνων), όπου είναι εφικτό
-περιορισμός ή και αναστολή των υπηρεσιακών μετακινήσεων 
εκτός έδρας λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών πρόληψης του 
Ε.Ο.Δ.Υ.
Κατά την εφαρμογή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, δεν υπο-
χρεούνται οι Υπηρεσίες να διασφαλίζουν την παραμονή τουλά-
χιστον των 2/3 των υπαλλήλων σε κάθε οργανική μονάδα, αλλά 
σε περίπτωση κυρίως υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με κοι-
νό ή αποκλειστικά εξυπηρετούν κοινό, οι υπηρεσιακές ανάγκες 
θα καλυφθούν με κατ’ εξαίρεση διάθεση υπαλλήλων από άλλη 
οργανική μονάδα ή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ή με προσωπικό ασφα-
λείας που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
Οι αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού θα πρέπει να αναζητούν από 
τον/ την ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο ή αρμοδίως κάθε απαι-
τούμενο δικαιολογητικό που να στοιχειοθετεί τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή μη των προβλεπόμενων 
διευκολύνσεων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω οι οικείες Διευθύνσεις 
Προσωπικού καταρτίζουν κατάλογο με τους υπαλλήλους γονείς 

που κάνουν χρήση καθεμιάς εκ των προβλεπόμενων διευκο-
λύνσεων και ενημερώνουν την Υπηρεσία μας (ηλεκτρονικά 
στο hrm@ypes.gov.gr) για τον αριθμό των υπαλλήλων κάθε 
περίπτωσης, χωρίς αναφορά των προσωπικών τους στοιχείων, 
κάθε 15 ημέρες. Η περίοδος, στην οποία θα αφορά η πρώτη 
ενημέρωση είναι από 11.3.2020 έως 31.3.2020. Ειδικότερα, η 
ενημέρωση της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να περιλαμβάνει πέραν 
των στοιχείων του φορέα και των στοιχείων επικοινωνίας του 
υπεύθυνου υπαλλήλου, τα εξής κατά το κάτωθι υπόδειγμα:
• ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Π.χ. 11- 31/3/2020 
• Συνολικός αριθμός υπηρετούντων 
• Αριθμός δυνητικά δικαιούχων υπαλλήλων 
• Αριθμός υπαλλήλων που έλαβαν την άδεια ειδικού σκοπού
• Αριθμός υπαλλήλων που επέλεξαν τη μειωμένη απασχόληση
• Αριθμός υπαλλήλων που άλλαξαν την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησης
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την 
κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους 
και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από 
αυτούς.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να αποστέλλουν συγκεντρωτικά 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και τους φορείς που εποπτεύουν. Η Δ/
νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών παρακαλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία 
για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. 
Οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο αποστολής των στοιχείων από 
τους εν λόγω φορείς στη Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α θα δοθούν 
με σχετικό έγγραφό της.
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου 
παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν 
ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμε-
σότερη ανταπόκριση.
Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε φο-
ρέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί 
σε αυτόν θα πρέπει σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προ-
στασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης 
του δημοσίου συμφέροντος να προβαίνει κατ’ άσκηση διακριτι-
κής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή 
τους.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα 
απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 
στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών στα σχετικά τηλέφωνα που αναγράφονται στις 
πληροφορίες της εγκυκλίου.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr. στη διαδρομή «Αν-
θρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ





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

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

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/tee-3d-lab
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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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Νέα άνοδο σημείωσε το 2019 η οικοδομική δραστηριότητα, πα-
ρότι υπήρξαν ορισμένες αναμενόμενες διακυμάνσεις στην πο-
ρεία αυτή, οι οποίες κρίνονται φυσιολογικές, λόγω του χαμηλού 
σημείου εκκίνησης της αγοράς, που είναι εύκολο να μεταβάλει 
τα αποτελέσματα από μήνα σε μήνα. Συνολικά στο έτος, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, η ιδιωτική 
οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε στο σύνολο της χώρας 
αύξηση κατά 13,3% στον αριθμό των αδειών, κατά 9,2% στην 
επιφάνεια και κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με το 2018.
Στην Αττική, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα το 2019 
διαμορφώθηκε σε 3.625 νέες άδειες, επιφάνειας 955,8 χιλιά-
δων τ.μ. και 4.293,3 χιλιάδων κυβικών μέτρων όγκου, σημει-
ώνοντας άνοδο κατά 18,1% με βάση τον αριθμό των αδειών, 
κατά 39,7% με βάση την επιφάνεια και κατά 27,2% με βάση τον 
όγκο. Τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο με βάση τον όγκο σημείωσε 
με 86,4% η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψαν επίσης η Κρήτη με 32,4% 
και η Δυτική Μακεδονία με 32%. Στον αντίποδα, αρνητικά κι-
νήθηκαν η Στερεά Ελλάδα με πτώση 25,9%, τα Ιόνια Νησιά με 
πτώση 22,1% και η Πελοπόννησος με μείωση 18,1%.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική άνοδος στην 
οικοδομική δραστηριότητα τον μήνα Δεκέμβριο. Ειδικότερα, η 
συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 1.799 οικοδο-
μικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 419,9 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας 
και 1.715,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή 
αύξηση κατά 50,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 26,6% στον όγκο, σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε 
άνοδο κατά 51,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 
49,9% στην επιφάνεια και κατά 46,8% στον όγκο.
Η επιτάχυνση αυτή ήταν αναμενόμενη από φορείς του κλάδου, 
καθώς είχε εν τω μεταξύ αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος 
εφαρμογής του μέτρου της αναστολής του ΦΠΑ 24%.
Αντιθέτως, το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου χαρακτηρίστηκε 
από ασάφεια και αβεβαιότητα, η οποία οδήγησε πολλούς κα-
τασκευαστές στο να τηρήσουν στάση αναμονής. Στην Αττική, 
για παράδειγμα, αμφότεροι οι μήνες κινήθηκαν πτωτικά και 
συγκεκριμένα ο όγκος των αδειών υποχώρησε κατά 16% τον 
Νοέμβριο και κατά 9,8% τον Οκτώβριο, όταν τον Σεπτέμβριο 
είχε σημειωθεί αύξηση κατά 17% στον αριθμό των αδειών, 
κατά 200% στην επιφάνεια και κατά 432,8% στον όγκο, με 
αποτέλεσμα σε επίπεδο εννεαμήνου (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος) 
να καταγράφεται συνολική αύξηση του όγκου κατά 45,4%, σε 

Η απόλυτη χρηματιστηριακή καταιγίδα έπληξε και χθες το Χ.Α. 
και όλες τις αγορές παγκοσμίως, με τον πλανήτη να βιώνει τη 
μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση του 21ου αιώνα.
Κανένα οικονομικό μοντέλο δεν μπορεί πλέον να περιγράφει 
τον πανικό των αγορών που έχουν απέναντι τους έναν αόρατο 
εχθρό, τον Covid-19, που έχει προκαλέσει τη συντριβή των με-
τοχών, των ομολόγων και των εμπορευμάτων.
Σημειώνεται πως οι αγορές κατρακυλούν, την ώρα που κυβερ-
νήσεις και θεσμοί (ΕΚΤ, Κομισιόν κ.λπ.) ανακοινώνουν μέτρα 
στήριξης των οικονομιών, τα οποία όμως δεν καθησυχάζουν 
τους επενδυτές. Αιτία είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε παν-
δημία κορονοϊού και ταυτόχρονα με τα όποια μέτρα στήριξης 
των οικονομιών ανακοινώνονται συνεχώς και νέα περιοριστικά 
μέτρα στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Η ένταση των πωλήσεων είναι αδιανόητη και δεν μπορεί να 
συγκριθεί ούτε με την αρχή της προηγούμενης κρίσης το 2008 
με τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, αλλά και το 2001 με την 
κατάρρευση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Στο σύνολο 
των διεθνών χρηματιστηρίων ο πανικός είναι διάχυτος, κυρίως 
γιατί αναλυτές και επενδυτές δεν μπορούν να προσδιορίσουν τη 
διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τις επιπτώσεις στα αποτελέ-
σματα των εταιρειών το 2020.
Κραχ στην Αθήνα 
Στην Αθήνα το Χρηματιστήριο μετά το νέο κραχ επέστρεψε 46 
μήνες πίσω, στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2016, με τις τρα-
πεζικές μετοχές να έχουν βυθιστεί 20 χρόνια πίσω. Στη διάρκεια 
της 7ωρης συνεδρίασης χάθηκαν συνολικά 7,179 δισ. ευρώ 

ετήσια βάση.
Πάντως, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, πλέ-
ον η αβεβαιότητα που επικράτησε τους προηγούμενους μήνες 
δεν υφίσταται, κάτι που φάνηκε και τον Δεκέμβριο, ιδίως μετά 
και την υπογραφή (εντός του Ιανουάριου) των απαιτούμενων 
υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή των μέτρων τόνω-
σης της οικοδομικής δραστηριότητας, που κατέστησαν εφαρ-
μόσιμες τις εν λόγω διατάξεις.
Με βάση αυτές, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ 
σε όσα ακίνητα υπάγονταν στη σχετική υποχρέωση, δηλαδή 
είχαν κατασκευαστεί με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από 
το 2006 και μετά, με εξαίρεση την απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
η οποία εξαιρείται. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις νέες οικοδομικές 
άδειες που θα εκδοθούν από τις αρχές του 2020 και μέχρι το 
τέλος του 2022.
Η επιτάχυνση στη διάρκεια του Δεκεμβρίου ήταν αναμενόμενη 
από φορείς ίου κλάδου, καθώς είχε αποσαφηνιστεί πλήρως ο 
τρόπος εφαρμογής του μέτρου της αναστολής του ΦΠΑ 24%.

Συνέχεια στη Σελ. 25

από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, που έχει διολισθήσει στα 
39,141 δισ. ευρώ.
Από την αρχή του 2020 η χαμένη κεφαλαιοποίηση φθάνει τα 
22,522 δισ. ευρώ, ενώ ο γενικός δείκτης έχει συντρίβει σε πο-
σοστό 41,25%, όταν ολόκληρο το 2018 οι απώλειες του γενικού 
δείκτη ήταν 25,08% και το 2014 οι συνολικές ετήσιες απώλειες 
είχαν φθάσει το 28,95%.
Ο γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 10,61% στις 538,55 μο-
νάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 538,37 (-10,64%) 
και 602,42 μονάδων (-0,01 %). Η αξία συναλλαγών διαμορ-
φώθηκε στα 95,4 εκατ, ευρώ και ο όγκος στα 60,1 εκατ. τεμά-
χια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 
95.000 τεμάχια συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 
12,08%, στις 1.344,38 μονάδες, ενώ στο -7,93% ολοκλήρωσε 
τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 736,29 μονάδες. Ο τραπεζικός 
δείκτης έκλεισε με πτώση 16,24%, στις 369,85 μονάδες.
Σείεται η Ευρώπη 
Δεν θυμούνται οι αναλυτές τέτοια ποσοστά πτώσης που κα-
τέγραψε χθες και η Ευρώπη. Εικόνα συντέλειας εμφάνισαν η 
Φραγκφούρτη (-12,24%), το Παρίσι (-12,28%), το Λονδίνο 
(-10,93%), η Μαδρίτη (-14,61%) και το Μιλάνο που έχασε 
16,62%.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΚΤ δεν ικανοποίησαν τους επεν-
δυτές και επιβάρυναν το ήδη αρνητικό κλίμα, οδηγώντας τον 
τραπεζικό δείκτη σε ιστορικό χαμηλό.
Η ΕΚΤ δεν ακολούθησε το παράδειγμα της Fed και της ΒοΕ και 
άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Η απόφαση της κεντρικής τρά-
πεζας οδήγησε ακόμα πιο βαθιά στο «κόκκινο» τις ευρωπαϊκές 
μετοχές, ενώ προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στο ευρώ και στα ομό-
λογα.
UBS: Απομακρυνθείτε 
Από την πλευρά της η UBS τονίζει ότι ο δείκτης μεταβλητότητας 
VTX, ο οποίος συνεχίζει να κινείται πάνω από τις 50 μονάδες, 
υποδηλώνει μεγαλύτερες του 3% ημερήσιες κινήσεις στον δεί-
κτη S&P 500 για τον επόμενο μήνα, αντανακλώντας το υψηλό-
τατο επίπεδο αβεβαιότητας και νευρικότητας που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή στις αγορές.
Η UBS αναμένει ότι οι αγορές θα παραμείνουν σε αυτή την τάση 
έντονης μεταβλητότητας έως ότου υπάρξει ένας συνδυασμός 
των εξής: 
1) ενδείξεις επιτυχημένου περιορισμού της εξάπλωσης του κο-
ρονοϊού, 
2) σαφήνεια για τον καθαρό οικονομικό αντίκτυπο και
 3) συντονισμένη παγκόσμια απάντηση πολιτικής. 
Αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός παραμένει ανεξέλεγκτος στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ και παρ’ όλο που είδαμε κάποια μέτρα 
τόνωσης από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δεν είναι 
σαφές εάν θα αποδειχθούν αρκετά για να μετριάσουν τη ζημιά 
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Εντυπωσιακή έκρηξη της τηλεργασίας καταγράφεται σε 
μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στο πλαίσιο 
των μέτρων προφύλαξης για τον κορωνοϊό. Η τηλεργα-
σία είναι ένας ευέλικτος τρόπος εργασίας, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η φυσική παρουσία του εργαζομένου στον 
χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. 
Η εφαρμογή της τηλεργασίας προϋποθέτει τη χρήση τε-
χνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών και την 
εκτεταμένη χρήση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απο-
φασίζει την εφαρμογή συστήματος τηλεργασίας με σκοπό 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διά-
δοσης του κορωνοϊού στους εργασιακούς χώρους. Σύμ-
φωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, απαιτείται πρακτικά 
η συναίνεση του εργαζομένου, καθώς η τηλεργασία έχει 
οικειοθελή χαρακτήρα για τους ενδιαφερόμενους, εργα-
ζόμενο και εργοδότη.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε περίπτωση μετα-
τροπής κανονικής εργασία σε τηλεργασία προβλέπεται 
κανονικά μια περίοδος προσαρμογής 3 μηνών, κατά την 
οποία οποιοσδήποτε από τα μέρη, ύστερα από προθεσμία 
15 ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο 
μισθωτός να επιστρέφει στην εργασία του σε αντίστοιχη 
θέση με αυτήν που κατείχε. Η άρνηση ενός εργαζομένου 
να αποδεχθεί την τηλεργασία δεν αποτελεί - σύμφωνα με 
το ισχύον πλαίσιο - από μόνη της αιτία διακοπής της εργα-
σιακής σχέσης, ούτε μεταβολή των όρων και συνθηκών 
απασχόλησης αυτού του εργαζομένου.
Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, που δια-
σφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλο-
γικές συβάσεις, με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα 
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο τηλεργαζόμενος 
καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του μέσα 
στο πλαίσιο της ισχιίουσας νομοθεσίας, των συλλογικών 
συμβάσεων και των κανονισμών των επιχειρήσεων. Ο 
όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσης για τον τηλερ-
γαζόμενο είναι αντίστοιχα με εκείνα των συγκρίσιμων 
εργαζομένων που εργάζονται μέσα στις εγκαταστάσεις 
του εργοδότη. Επιπλέον, ο αριθμός των απασχολούμενων 
εργαζομένων μέσω της τηλεργασίας προσμετράται για 
τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 
στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση κάθε φορά που αυτός ο 
αριθμός λαμβάνεται υπόψη για οποιονδήποτε λόγο στην 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η τηλεργασία μπορεί είναι εξαρτημένη σχέση εργασίας 
- δηλαδή μισθωτή απασχόληση - ή να είναι σύμβαση 
ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμβαση έργου κ.ά. Πέρα από 
την ΕΓΣΣΕ του 2006, διατάξεις σχετικές με την τηλεργασία 
περιλαμβάνει επίσης και ο νόμος 3846 του 2010. Εκεί ει-
σάγεται ένα τεκμήριο ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας εάν 
ο τηλεργαζόμενος παρέχει την εργασία του «αυτοπροσώ-
πως, αποκλειστικό ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη 
για 9 συνεχείς μήνες».
Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος 
που προκαλείται στον μισθωτό από τη μορφή αυτή εργα-
σίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών.
Επιπλέον οφείλει να παρέχει στον μισθωτό τεχνική υπο-

στην οικονομία από τα μέτρα περιορισμού του νέου ιού, όπως 
σημειώνει η UBS.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελβετική τράπεζα συστήνει ρευστοποι-
ήσεις στις αναδυόμενες αγορές και αύξηση της έκθεσης στις 
μετοχές της Ευρωζώνης. Όπως εκτιμά, η σχετική ανθεκτικότητα 
που έχουν δείξει οι αναδυόμενες αγορές, ειδικά οι ασιατικές σε 
σχέση με τη βίαιη βουτιά στις ανεπτυγμένες αγορές -κυρίως 
στην Ευρωζώνη-, λόγω και της εξάπλωσης του ιού σε Ευρώπη 
και ΗΠΑ, δεν θα κρατήσει.
- Νέο πλήγμα δέχτηκαν τα ομόλογα του Νότου 
Άγριο σφυροκόπημα δέχθηκε και πάλι η αγορά κρατικών 
ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου, δείχνοντας σαφώς την 
απογοήτευση στα μέτρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της, η οποία 
απέφυγε να μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων κατά 10 μονάδες 
βάσης, όπως είχαν προεξοφλήσει οι επενδυτικοί κύκλοι. Μάλι-
στα, το σχόλιο της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι η 
κεντρική τράπεζα δεν είναι εδώ για να «κλείνει spreads», χτύ-
πησε σκληρά τις αγορές κρατικού χρέους της ευρωπεριφέρειας. 
Προς αυτό και οι μετέπειτα δηλώσεις της Λαγκάρντ στο CNBC, η 
οποία προσπάθησε να «μαζέψει» την αναστάτωση, λέγοντας ότι 
η ΕΚΤ έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει τη συνοχή της Ευρωζώνης 
σε δύσκολες στιγμές.
Ως εκ τούτου, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού έκανε άλμα 50 
μονάδων βάσης μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση, με αποτέλεσμα 
να υπερβεί το φράγμα του 2% και να φθάσει το 2,05 % από 
1,54% στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με το spread σας 285 
μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του 10ετούς έχει 
επιστρέφει στα επίπεδα που βρισκόταν τον περσινό Ιούλιο.
Σημαντική αύξηση των αποδόσεων καταγράφηκε σε ολόκληρη 
την καμπύλη των ελληνικών ομολόγων. Ο όγκος των συναλλα-
γών στην ΗΔΑΤ ήταν ιδιαίτερα αυξημένος, στα 146 εκατ. ευρώ.

στήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει 
να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών 
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντι-
καταστήσει σε περίπτωση βλάβης.
-  ΣΕΒ: Οι 5 πιο ευάλωτοι κλάδοι στον ιό 
ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ κλάδους βλέπει ο ΣΕΒ να 
πλήττονται περισσότερο από την επέλαση του κορωνο-
ϊού. Πρόκειται για τη βιομηχανία, τη γεωργία, τον τουρι-
σμό, το εμπόριο και τη ναυτιλία
Στο μηνιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία, αφού 
οι συγγραφείς του τονίζουν ότι «οι προοπτικές της φαί-
νεται να αποδυναμώνονται», απαριθμεί τους κλάδους 
που θα γνωρίσουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. «Ιδίως η 
βιομηχανία και η γεωργία», όπως σημειώνει, «αν και η 
συμμετοχή τους στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα εί-
ναι σχετικά περιορισμένη, θα υποστούν τις συνέπειες μιας 
ενδεχομένως παρατεταμένης έλλειψης, και ανόδου τιμών, 
πρώτων υλών».
Αναφορικά με τους άλλους τρεις κλάδους ο ΣΕΒ περιγρά-
φει: «Ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία ειδικότερα 
φαίνεται να εισέρχονται σε φάση συρρίκνωσης, μεγαλύ-
τερης ή μικρότερης έντασης, αναλόγως της διάρκειας των 
επιδράσεων του κορωνοϊού στην παραγωγή, τα εισοδή-
ματα και την κατανάλωση».
Οι εργοδότες σχολιάζουν επίσης και τα μέτρα που ελή-
φθησαν όπως της αναβολής πληρωμής φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων, κι αφού 
λέει πως αφενός στη «σωστή κατεύθυνση», ωστόσο υπο-
γραμμίζει ότι «δεν αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα 
ζήτησης λόγω επερχόμενης πτώσης της καταναλωτικές 
εμπιστοσύνης». Ως τέτοια προτείνει, μεταξύ άλλων, τις 
επιστροφές φόρων και τις μειώσεις φόρων παρακράτη-
σης. Συνιστώ όμως και «ιδιαίτερη προσοχή», στις πρακτι-
κές διαχείρισης κόκκινων δανείων μετά τις 30 Απριλίου, 
όταν απελευθερώνονται οι διαδικασίες προστασίας ευά-
λωτων νοικοκυριών.
Ο ΣΕΒ επαναλαμβάνει ότι και η ελληνική οικονομία μπαί-
νει σε «αχαρτογράφητα νερά» με υφεσιακές επιπτώσεις, 
αν και βλέπει ότι, «η επιβράδυνση της οικονομικής δρα-
στηριότητας αναμένεται να αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα».


